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Úvod  
 
 
 Riešenie projektu grantovej úlohy VEGA 1/4507/07 pod názvom          
„Modelovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne 
hráčske funkcie v športových hrách“ vstupuje v roku 2007 do svojej prvej fázy. 
Cieľom 1. etapy je vytvoriť predpoklady pre tvorbu modelov technického 
a kondičného profilu hráčov získaním poznatkov z analýzy pohybového obsahu 
hry a z analýzy štruktúry herných činností hráčov v zápase.  
 

Príspevky jednotlivých autorov v tomto zborníku prinášajú poznatky 
z efektívnosti rozvoja pohybových schopností, štruktúry tréningového zaťaženia 
ako aj analýzy herného výkonu v rôznych športových hrách.  

 
U väčšiny predložených príspevkov sa odzrkadľuje oblasť dominantného 

zamerania autorov v jednotlivých športových hrách. Čiastočná afinita 
k skúmanému projektu je naznačená v niektorých príspevkoch. Výraznú afinitu 
k riešenej problematike má však len jeden príspevok.  

 
Zborník je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/4507/07.  

 
 
 
 
                                                                 doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 

                         vedúci riešiteľ projektu  
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TECHNICKÝ PROFIL HRÁČA                     
VO FINÁLOVOM ZÁPASE LIGY 

MAJSTROV VO FUTBALE 
 
 
Miroslav Holienka – Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava,    
         holienka@fsport.uniba.sk   
 
Kľúčové slová: futbal, technický profil hráča, individuálny herný výkon 
 
ABSTRAKT 
Výkon hráča v samotnom zápase je kritériom športovej výkonnosti hráča, 
úspešnosti trénerovho pôsobenia ale aj efektívnosti tréningového procesu. Pozo-
rovaním a zaznamenávaním herných činností hráča v zápase vytvárame predpo-
klad pre objektívnu analýzu jeho herného výkonu. Kvalita herného výkonu je 
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Analýza obsahu hry môže byť: 
a) technická – riešenie herných situácií hernými činnosťami jednotlivca 

s loptou, 
b) taktická – výber riešenia herných situácií,  
c) pohybová – riešenie herných situácií hernými činnosťami jednotlivca bez 

lopty. 
 

Súhrn všetkých herných činností hráča, ktorými sa v priebehu zápasu zapája do 
hry a podieľa sa tak nimi na úspešnom alebo neúspešnom riešení vzniknutých 
herných situácií v rôznych hráčskych funkciách označujeme ako technický 
(zručnostný) profil hráča. Ide o súhrn jednotlivých činností s loptou, teda 
o všetky herné činnosti jednotlivca. Výsledným kritériom realizácie jednotlivých 
herných činností bude úspešnosť ich vykonania.  
 

CIEĽ  
Cieľom nášho príspevku je poukázať na technický profil vybraných koncových 
hráčov v priebehu finálového stretnutia Ligy majstrov 2006/07 vo futbale medzi 
družstvami AC Milano a FC Liverpool.  
 
ÚLOHY 
Z cieľa práce vyplývajú nasledovné úlohy: 

1. Zaznamenať technický profil koncových hráčov. 
2. Spracovať a porovnať získané výsledky z pozorovania zápasu.  
3. Vytvoriť vstupné informácie pre tvorbu modelu koncového hráča. 

 
METODIKA  
Výskumný súbor tvorili dvaja koncoví hráči finalistov LM v súťažnom ročníku 
2006/07. Jedným bol Filippo Inzaghi – koncový hráč AC Milano a druhým bol 
Dirk Kuyt – koncový hráč FC Liverpool. 
Podklady pre tvorbu technického profilu hráča boli získané z videozáznamu fi-
nálového zápasu. V obidvoch prípadoch ide o špičkových európskych hráčov, 
ktorí sú reprezentantami vo svojich národných družstvách Talianska (Inzaghi) 
a Holandska (Kuyt).  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA  
Na spracovanie technického profilu sme si zvolili futbalovú udalosť číslo jedna 
v seniorskom futbale v roku 2007 – finále Ligy majstrov. Vo finále Ligy maj-
strov nakoniec zvíťazilo jediné neanglické družstvo zo semifinalistov – AC Mi-
láno.  
Objektom nášho pozorovania boli koncoví hráči súperiacich družstiev – Filippo 
Inzaghi z AC Milano a Dirk Kuyt z FC Liverpool. Menovaní koncoví hráči 
uplatňujú rôzny spôsob herného prejavu v priebehu zápasu. Charakteristický 
spôsob hry toho ktorého hráča sa potom prejavil aj v rôznom uplatnení jednotli-
vých útočných a obranných herných činností počas zápasu (tabuľka 1).  
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Tabuľka 1  Prehľad uplatnenia útočných a obranných herných činností 
u sledovaných hráčov  vo finálovom zápase LM 2006-07 vo futbale 

 
Filippo INZAGHI Dirk KUYT 

1. polčas 2. polčas Spolu 1. polčas 2. polčas Spolu 
Spracovanie lopty 4 6 10 4 4 8 
Prihrávanie lopty 1 3 4 10 6 16 
Vedenie lopty 2 2 4 1 2 3 
Obchádzanie sú-
pera 0 3 3 0 2 2 
Streľba 0 1 1 1 2 3 
Odoberanie lopty 0 0 0 1 3 4 
 
 
V útočných herných činnostiach medzi sledovanými hráčmi nie sú výrazné roz-
diely pri obchádzaní súpera, vedení lopty a pri spracovaní lopty. Môžeme pove-
dať, že značný rozdiel je v streľbe v prospech Kuyta (3), aj keď Inzaghi (1) na 
druhej strane bol v tejto činnosti 100 % úspešný. Markantný rozdiel medzi kon-
covými hráčmi je v prihrávaní (obr. 1). Kuyt uplatnil túto hernú činnosť až 16-
krát, zatiaľ čo Inzaghi len 4-krát. V tejto činnosti sa najviac prejavil rozdiel me-
dzi Inzaghim – typicky hrotovým hráčom hrajúcim na hrane ofsajdovej línie 
a Kuytom – koncovým hráčom omnoho viac sa ponúkajúcim do spolupráce 
a hrajúcim na väčšom priestore.  
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Najvýraznejší rozdiel medzi dvojicou sledovaných hráčov bol v obranných her-
ných činnostiach. Zatiaľ čo Kuyt uplatnil rôzne spôsoby odoberania lopty až 4-
krát, Inzaghi neuplatnil ani jeden zo spôsobov odoberania lopty. V uplatnení ob-
ranných herných činností bol medzi koncovými hráčmi najväčší rozdiel.  
 
ZÁVERY 

• Poznatky a skúsenosti zo sledovania koncových hráčov v zápase Ligy 
majstrov poslúžia ako pilotná štúdia pre ďalšie spracovávanie technických 
profilov hráčov z hľadiska rôznych hráčskych funkcií. 

 
• V ďalšom období pri spracovaní technického profilu hráča je potrebné sa 

zamerať nielen na početnosť, ale aj úspešnosť realizovaných herných čin-
ností, percentuálne zastúpenie jednotlivých herných činností a analýzu 
uplatňovaných herných činností v priebehu jednotlivých časových úsekov 
zápasu.  
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  riment 
 
Studie byla podpořena Výzkumným záměrem MŠMT ČR MSM 0021620864 
 
ABSTRAKT  
Cílem studie bylo zkoumat efekty taktického a technického modelu vyučování 
fotbalu na herní výkon v utkání u žáků sedmých tříd základní školy. Ve 
vyučovacím experimentu se dvěma experimentálními skupinami se aplikoval 
taktický a technický model vyučování (TE-, resp. TA-skupina) po dobu osmi 
týdnů. Z videozáznamů utkání pořízených na začátku a konci experimentu byl 
hodnocen výkon v rozhodování a v provedení herní činností žáků pomocí 
zkonstruované metody hodnocení fotbalového výkonu (HoFoV). U obou skupin 
nebyly zjištěny statisticky významné změny ve vybraných ukazatelích herního 
výkonu s výjimkou významného zlepšení provedení herních činností u TE-
skupiny. Výsledky studie ukazují, že přímé vyučování technice může být u 
prepubescentálních dětí efektivní, zatímco implicitní osvojení techniky si patrně 
vyžaduje déletrvající herní praxi. Efekty výuky fotbalu na výkon v rozhodování 
v utkání mohou být značně individuální. 
 
ÚVOD 
Taktický model vyučování sportovních her byl poprvé koncepčně formulován 
v Anglii (Bunker a Thorpe, 1982, Thorpe et al., 1986) a v následných dvaceti 
letech didakticky rozpracován a také teoreticky odůvodňován (Rink et al., 1996, 
Griffin et al., 1997, Griffin a Butler, 2005, Gréhaigne et al., 2005). Tento model 
nachází své uplatnění i v současnosti ve školní tělesné výchově či školním 
sportu především v anglicky hovořících zemích.   
Technický model vyučování vychází z behaviorálního modelu učení, projevuje 
se reprodukčním učením pohybovým vzorům, učení je více explicitní, probíhá 
ve více kontrolovaných učebních podmínkách, lze mluvit o hegemonii techniky 
nad taktikou. Na druhé straně taktický model vychází z kognitivního a 
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ABSTRAKT  
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konstruktivistického pojetí učení, učení je zde méně strukturované, více 
holistické, spíše implicitní, převládají pohybové úkoly v náhodně proměnlivých 
situačních podmínkách (Psotta a Velenský, 2001).  
Taktický model vyučování se liší od technického modelu jak v obsahové 
struktuře výukového programu a formulaci hlavních cílů vyučovacích hodin, tak 
v převažujícím typu učebních podmínek v dimenzi náhodně proměnlivé – 
konstantní učební podmínky, ve využití didaktických stylů v dimenzi produkční 
– reprodukční styly a v uplatnění didaktických metod (metoda vcelku, metoda 
od celku k částem a celku vs. metoda od částí k celku, metoda postupného 
spojování částí v celek).  
   Přes praktické uplatnění taktického modelu vyučování v průběhu posledních 
dvaceti let existuje velmi málo konzistentních výzkumných důkazů o jeho 
efektech. Cílem této studie bylo proto prozkoumat efekty taktického a 
technického modelu vyučování fotbalu v podmínkách českého školství.  
 
METODY 
Design výzkumu 
Vyučovací experiment spočíval v hodnocení efektů osmitýdenního programu 
výuky fotbalu se šestnácti vyučovacími jednotkami (VJ) po 45 minutách 
realizovanými v povinné výuce tělesné výchovy u chlapců sedmých tříd. U 
jedné skupiny žáků (n=12) byl užit taktický model (TA-skupina), u druhé 
skupiny (n=14) technický model vyučování fotbalu (TE-skupina). Každou 
skupinu tvořili žáci vždy z jedné třídy. Vyučovací experiment byl dvojitě 
zaslepený; žáci ani dva nezávislí pozorovatelé hodnotící herní výkon nevěděli o 
studii.   
 
Hodnocení fotbalového výkonu v utkání - metoda HoFoV 
Ve VJ před a po aplikaci obou vyučovacích programů fotbalu se realizovala 
utkání 4 vs. 4 plus dva brankáři pro hodnocení individuálního herního výkonu 
všech žáků s použitím metody hodnocení fotbalového výkonu (HoFoV). Metoda 
HoFoV se zakládá na kategoriálním systému pozorování, který jsme vytvořili 
podle principů pro konstrukci metody GPAI (Griffin et al., 1997). Metodou 
HoFoV se hodnotí výkon hráče v utkání, který se dostává do kontaktu s míčem, 
přitom se odděleně hodnotí výběr pohybové odpovědi, tj. výkon v rozhodování 
(taktický výkon), a výkon v provedení pohybové odpovědi, tj. technice. 
Východiskem této diagnostické koncepce je předpoklad, že ve výkonu hráče 
v útočné fázi hry se objevuje následující sekvence činnostních operací: převzetí 
(získání) míče –  rozhodování o výběru pohybové odpovědi – provedení 
pohybové odpovědi. Vedle převzetí míče se hodnocení provedení pohybové 
odpovědi (techniky) provádí v pěti kategoriích – přihrávka, vedení míče, 
obcházení, střelba binárním hodnocením „úspěšný“ – „neúspěšný“ podle 
stanovených kritérií. Hodnocení výběru pohybové odpovědi spočívá 
v identifikaci vhodnosti vybrané, resp. pozorované pohybové odpovědi - střelby, 
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vedení, přihrávání, nebo obcházení v dané situaci a to podle stanovených kritérií 
(manuál pro užití metody HoFoV u autora). 
 
Standardizační charakteristiky metody Hotov 
V pilotní studii jsme metodu HoFoV ověřovali na spolehlivost s následujícími 
výsledky: intersubjektová spolehlivost mezi dvěma pozorovateli v hodnocení 
výběru a provedení pohybové odpovědi – shoda 81 %, resp. 92 %; 
intrasubjektová spolehlivost ve třech hodnoceních provedených v 30-denních 
odstupech u dvou pozorovatelů – shoda větší než 82 %, resp. 94 %. Obsahová 
validita metody HoFoV je dána koncepcí herního výkonu, z které konstrukce této 
metody vychází (viz výše). Konstruktová validita této metody je určena kritérii 
hodnocení výkonu, které jsme stanovili v souladu se současnou koncepcí 
fotbalového výkonu a se základními principy, které byly pro výběr a provedení 
pohybové odpovědi v experimentu vyučovány.   
 
Pořízení videozáznamu 
Pro hodnocení individuálního herního výkonu každého žáka se v pre- a post-VJ 
realizovala vždy tři 10-minutová utkání 5 vs. 5 hráčů včetně brankářů na hrací 
ploše 40 x 20m pokryté umělou trávou tak, aby každý hráč mohl být hodnocen 
ve 20-min. účasti v utkání. Videozáznam utkání byl pořízen dvěma kamerami 
S-VHS Panasonic NV-MS2B, které byly umístěny na stativech za protilehlými 
delšími stranami hřiště úhlopříčně 10 m od úrovně brankových čar. Záznam byl 
pořízen technikou pohyblivých kamer tak, že aktuální hráč s míčem byl vždy ve 
středu obrazu. Ohnisková vzdálenost objektivů byla nastavena pro záznam 
dostatečné šířky prostoru pro monitorování pozic a pohybu většiny hráčů.  
 
Provedení hodnocení herního výkonu 
Z pořízených videozáznamů byl hodnocen herní výkon podle metody HoFoV 
současně dvěma vyškolenými pozorovateli. V případě neshody hodnocení 
v dané kategorii bylo konečné hodnocení výsledkem konsensu. Ze získaných 
dat byl vypočten ukazatel výkonu v rozhodování VR jako podíl vhodných a 
nevhodných výběrů pohybové odpovědi; a ukazatel výkonu v provedení 
činnosti (techniky) VPČ jako podíl úspěšných a neúspěšných provedení 
činnosti. 
Před zahájením experimentu absolvovali oba pozorovatelé opakovaný trénink 
v užití této metody pomocí videozáznamu 10-min. utkání pořízeného shodnou 
metodikou a ve stejném prostředí (škole) se žáky, kteří se nezúčastnili 
experimentu. Před post-měřením byl proveden 30-min. trénink v užití metody 
HoFoV.  
      
Experimentální programy  
Oba programy fotbalu založené na technickém, resp. taktickém modelu 
vyučování, byly sestaveny na základě našich zkušeností, studia didaktických 
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koncepcí obou modelů vyučování a seznámení s výchozí dovednostní úrovní 
žáků. Projektování obou programů zahrnovalo hlavních učebních témat 
programu, vymezení cílů VJ a sekvence konkrétních metodicko-organizačních 
forem pro jednotlivé VJ. 
 
Program fotbalu založený na taktickém modelu vyučování 
Cíle VJ byly formulovány v pojmech taktických principů, které se spojovaly 
s individuálním a týmovým herním výkonem v následujících úsecích nebo 
způsobech hry – kombinační hra v útoku, postupný útok, zakládání útoku, útok 
s využitím krajních prostor, zakončení útoku, rychlý protiútok, zakončení 
rychlého protiútoku. Taktické principy pro obrannou fázi hry nebyly hlavní 
tématem žádné VJ, byly krátce vysvětleny stručně ve dvou VJ v rámci řízení 
utkání (viz dále). 10-min. úvodní části VJ zahrnovaly průpravná cvičení 
obsahující individuální a skupinové herní činnosti bez soupeře (7-10 min) bez 
poskytnutí zpětných vazeb a korekcí ze strany učitele. 30-min. hlavní části VJ 
byly věnovány osvojování taktickým principům užitím průpravných her a 
herních cvičení 2. typu, s poskytováním instrukcí, zpětných vazeb, korekcí a 
ukázek, které se vztahovaly k rozhodování v herních situacích. V každé druhé 
VJ se realizovalo utkání 5 vs. 5 včetně brankářů po dobu 15 min. bez uplatnění 
didaktických forem chování učitele. Provedení (technika) zpracování míče, 
přihrávky, vedení míče a střelby bylo osvojováno  v omezené míře – 20 % 
celkové doby hlavní části, tj. v průměru 6 min na jednu VJ a vždy ve vztahu 
k hernímu výkonu v daném úseku hry.       
 
Program fotbalu založený na technickém modelu vyučování 
Technický model vyučování obsahoval shodný obsah a metodiku úvodní části 
VJ. 30-min. hlavní části VJ obsahovaly průpravná cvičení a herní cvičení I. typu 
pro osvojování dovednosti v provedení (techniky) útočných individuálních a 
skupinových činností. Instrukce, zpětné vazby a korekce se výhradně týkaly 
biomechaniky a taktických aspektů provedení těchto činností. Na konci hlavní 
části VJ se střídavě realizovala průpravná hra zacílená na výcvik dané 
individuální a skupinové činnosti a utkání 5 vs. 5 včetně brankářů po dobu 10 
min. Při realizaci utkání učitel neposkytoval žádné instrukce, zpětné vazby a 
korekce na rozdíl od vyučovacích epizod s průpravnými hrami. Tyto formy 
didaktického chování učitele se týkaly provedení individuálních nebo 
skupinových činností, nikoliv taktiky. Stejně jako v taktickém modelu 
vyučování, taktické principy pro obrannou fázi hry byly vysvětleny v rámci 
utkání ve dvou VJ. 
Oba výukové programy byly řízeny stejným učitelem. Učitel a náhradní 
instruktor byli seznámeni s koncepcí obou programů a obsahem VJ v textové 
formě. Před zahájením každé VJ byl její plán s učitelem konzultován.  
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Validizace výukových programů 
Ze všech VJ byl pořízen detailní písemný záznam pohybových úkolů, resp. 
metodicko-organizačních forem a jejich doby trvání dvěma nezávislými 
pozorovateli. Současně byl pořízen audiozáznam verbálních projevů učitele 
diktafonem, který byl zavěšen v pouzdře upevněném na horní části hrudníku. 
Z údajů získaných písemným záznamem a audiozáznamem byl hodnocen typ, 
počet a doba trvání procvičovaných herních úkolů a dodržení jejich časové 
následnosti, předmětné zaměření jednotlivých kategorií didaktického chování 
učitele, tj. instrukcí, zpětných vazeb, korekcí aj. v dimenzi taktika vs. technika. 
 
Statistická analýza 
Pro hodnocení významnosti rozdílů v ukazatelích herního výkonu zjištěných 
před a po experimentu byl užit Wilcoxonův párový U-test s jednostranným 
rozložením (p=0.05). Pro kontrolu významnosti rozdílů v ukazatelích herního 
výkonu mezi dvěma skupinami před zahájením experimentu byl užit Mann-
Whitney U-test s dvoustranným rozložením (p=0.01). 
  
VÝSLEDKY 
Na konci programu fotbalu nebyly u TA- a TE-skupiny žáků zjištěny 
významné změny v ukazatelích herního výkonu s výjimkou významného 
zlepšení výkonu v provedení herních činností u TE-skupiny (tab. 1).  
 
Tabulka 1 Průměrný výkon ve vybraných ukazatelích herního výkonu dosažený 

na začátku a konci výukového programu fotbalu u skupiny 
vyučované podle taktického a technického modelu vyučování 
(výkon vyjádřen jako podíl úspěšných a neúspěšných provedení, 
resp. rozhodnutí).   

 
 VZ

M 
RV VPČ  VZ

M 
RV VPČ

TA-
skupina 

   TE-
skupina 

   

PRE 2.90 2.04 1.05 PRE 2.35 4.16 1.64 
POST 2.73 3.32 1.26 POST 1.78 4.51 2.29 

* 
 
TA-skupina, TE-skupina – skupina, u které byl užit taktický, resp. technický 
model vyučování. 
VZM – výkon v převzetí míče, RV – výkon v rozhodování (ve výběru 
pohybové odpovědi), VPČ – výkon provedení činnosti (souhrn výkonu 
v přihrávání, vedení míče a střelby).  
PRE, POST – hodnoty ukazatelů na začátku a konci experimentu. 
* statisticky významný rozdíl (p=0.05) mezi pre a post-hodnotou. 
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DISKUSE 
U skupiny žáků, která se zúčastnila výuky fotbalu založené na taktickém 
modelu vyučování (TA-skupina), se zvýšil průměrný podíl vhodných a 
nevhodných rozhodnutí o pohybové odpovědi (VR) u hráčů majících pod 
kontrolou míč v útočné fázi. Toto zlepšení výkonu v rozhodování však nebylo 
statisticky významné. Stejný výsledek týkající se výkonu v rozhodování byl 
zjištěn u skupiny žáků vyučovaných podle technického modelu (TE-skupiny).  
Srovnání výsledků našeho experimentu s dosavadními výzkumnými nálezy je 
obtížnější, protože dosud nebyla publikována studie, která by zkoumala efekty 
různých modelů vyučování fotbalu na herní výkon. Studie Turnera a Martinka 
(1992) u žáků šestého a sedmého stupně základní školy neprokázala, stejně jako 
naše studie, zlepšení v rozhodování v utkání pozemního hokeje u skupin žáků 
absolvujících taktický a technický model vyučování. V této studii byl však 
aplikován velmi krátký program se šesti VJ. Časově delší experimenty se 6-
týdenní výukou badmintonu u žákyň základní školy (French et al., 1996) a 
jednosemestrální výukou tenisu u vysokoškolských studentů (McPherson a 
French, 1991) ukázaly, na rozdíl naší studie, zlepšení jak výkonu v 
rozhodování, tak v provedení činností u obou vyučovacích modelů, velikost 
efektů však nebyla závislá na vyučovacím modelu. Tyto studie tak naznačují, že 
po delší době výuky může dojít k významnému osvojení dovednosti 
v rozhodování, tj. taktik, jak v důsledku přímého (explicitního), tak nepřímého 
(implicitního) vyučování, tedy samotnou účastí jedinců v utkáních bez 
vyučovacích intervencí učitele. 
Potenciálních faktorů, které mohly limitovat významné zlepšení výkonu 
v rozhodování v našem vyučovacím experimentu, může být několik. Zaprvé, 
nároky na percepčně kognitivní dovednosti, které podmiňují rozhodování, 
mohou být pro danou sportovní hru specifické. U brankových her jsou tyto 
nároky pravděpodobně vyšší, když herní situace jsou často určeny větším 
počtem prvků (hráčů) a rozhodování probíhá při přímé opoziční činnosti 
soupeře. Je možné, že zlepšení dovednosti v rozhodování v utkání vyžaduje 
přímé vyučování taktikám a/nebo delší herní praxi ve formě utkání po delší 
dobu.  
Zadruhé, herní výkon má interaktivní a tedy relativní charakter. Dosažení 
významně vyššího skóre v ukazateli dovednosti v rozhodování VR mohl být  
limitován dovednostní úrovní hráčů soupeřícího týmu. Tento faktor však 
nemusel v našem experimentu tolik působit, když byl hodnocen herní výkon 
v útočné fázi hry a programy nezahrnovaly systematické vyučování obranným 
činnostem. Přesto nelze vyloučit domněnku, že úroveň psychomotorické 
způsobilosti pro herní výkon nemusí být zcela validně indikována hodnocením 
herního výkonu v utkání z důvodu možného přizpůsobení výkonu hráče jak 
v rozhodování, tak v provedení dovednostní úrovni hráčů soupeřícího týmu a 
spoluhráčů.  
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nevhodných rozhodnutí o pohybové odpovědi (VR) u hráčů majících pod 
kontrolou míč v útočné fázi. Toto zlepšení výkonu v rozhodování však nebylo 
statisticky významné. Stejný výsledek týkající se výkonu v rozhodování byl 
zjištěn u skupiny žáků vyučovaných podle technického modelu (TE-skupiny).  
Srovnání výsledků našeho experimentu s dosavadními výzkumnými nálezy je 
obtížnější, protože dosud nebyla publikována studie, která by zkoumala efekty 
různých modelů vyučování fotbalu na herní výkon. Studie Turnera a Martinka 
(1992) u žáků šestého a sedmého stupně základní školy neprokázala, stejně jako 
naše studie, zlepšení v rozhodování v utkání pozemního hokeje u skupin žáků 
absolvujících taktický a technický model vyučování. V této studii byl však 
aplikován velmi krátký program se šesti VJ. Časově delší experimenty se 6-
týdenní výukou badmintonu u žákyň základní školy (French et al., 1996) a 
jednosemestrální výukou tenisu u vysokoškolských studentů (McPherson a 
French, 1991) ukázaly, na rozdíl naší studie, zlepšení jak výkonu v 
rozhodování, tak v provedení činností u obou vyučovacích modelů, velikost 
efektů však nebyla závislá na vyučovacím modelu. Tyto studie tak naznačují, že 
po delší době výuky může dojít k významnému osvojení dovednosti 
v rozhodování, tj. taktik, jak v důsledku přímého (explicitního), tak nepřímého 
(implicitního) vyučování, tedy samotnou účastí jedinců v utkáních bez 
vyučovacích intervencí učitele. 
Potenciálních faktorů, které mohly limitovat významné zlepšení výkonu 
v rozhodování v našem vyučovacím experimentu, může být několik. Zaprvé, 
nároky na percepčně kognitivní dovednosti, které podmiňují rozhodování, 
mohou být pro danou sportovní hru specifické. U brankových her jsou tyto 
nároky pravděpodobně vyšší, když herní situace jsou často určeny větším 
počtem prvků (hráčů) a rozhodování probíhá při přímé opoziční činnosti 
soupeře. Je možné, že zlepšení dovednosti v rozhodování v utkání vyžaduje 
přímé vyučování taktikám a/nebo delší herní praxi ve formě utkání po delší 
dobu.  
Zadruhé, herní výkon má interaktivní a tedy relativní charakter. Dosažení 
významně vyššího skóre v ukazateli dovednosti v rozhodování VR mohl být  
limitován dovednostní úrovní hráčů soupeřícího týmu. Tento faktor však 
nemusel v našem experimentu tolik působit, když byl hodnocen herní výkon 
v útočné fázi hry a programy nezahrnovaly systematické vyučování obranným 
činnostem. Přesto nelze vyloučit domněnku, že úroveň psychomotorické 
způsobilosti pro herní výkon nemusí být zcela validně indikována hodnocením 
herního výkonu v utkání z důvodu možného přizpůsobení výkonu hráče jak 
v rozhodování, tak v provedení dovednostní úrovni hráčů soupeřícího týmu a 
spoluhráčů.  
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Neprokázání významných změn výkonu v rozhodování v utkání může mít také 
metodologickou příčinu. Validita použitých ukazatelů bude závislá na 
dostatečném počtu situací, v kterých je hráč hodnocen, resp. v kterých má míč 
v držení; v naší studii se tento počet pohyboval mezi 7-21, tj. u některých hráčů 
byl neuspokojivý. Četnost těchto situací bude pravděpodobně závislá na úrovni 
herních dovedností a aktivitě hráčů. 
Přes neprokázání statisticky významného zlepšení výkonu v rozhodování 
v utkání u TA-skupiny, dosáhlo osm žáků této skupiny na konci experimentu 
vyšší hodnotu ukazatele výkonu v rozhodování VR v průměru o 122 %. U TE-
skupiny byla zjištěna vyšší hodnota VR u šesti žáků ze čtrnácti v průměru 
pouze 7 %. Jen do jisté míry mohlo mírné zlepšení výkonu v rozhodování u TE-
skupiny být způsobeno významně vyšší počáteční úrovní výkonu v rozhodování 
ve srovnání s TA-skupinou (p=0.007). Tyto nálezy mohou naznačovat výhody 
taktického modelu vyučování pro osvojování taktických dovedností pro výkon 
v utkání. Současně tyto výsledky naznačují, že proces učení dovednosti 
v rozhodování ve sportovních hrách může být značně individuální, a někteří 
jedinci nemusí nikdy dosáhnout významnějšího zlepšení.   
Významné zvýšení ukazatele dovednosti v provedení útočných herních činností 
VPČ, tj. vedení míče, obcházení soupeře, přihrávky a střelby u TE-skupiny na 
rozdíl od nevýznamných změn VPČ u TA-skupiny. Tento nález naznačuje, 
podobně jako studie Turnera a Martinka, 1995 (in Rink et al., 1996), že přímé 
vyučování technice v brankových hrách může být efektivní při dostatečném 
počtu VJ. Současně výsledky naší studie naznačují, že jen někteří žáci jsou 
schopni si osvojit techniku implicitně tj. samotnou herní praxí v utkání. Zdá se 
přitom, že k implicitnímu učení techniky může docházet u žáků s velmi nízkou 
počáteční úrovní techniky. Vyšší hodnota ukazatele VPČ na konci experimentu 
ve srovnání s hodnotami VPČ před zahájením experimentu byla zjištěna u šesti 
z dvanácti žáků TA-skupiny, přitom tito žáci vykázali velmi nízké pre-hodnoty 
VPČ – v průměru 0.27 (srovnej s průměrnou hodnotou 1.05 pro celou TA-
skupinu, tab. 1). Výše uvedené výsledky o efektech obou modelů vyučování na 
techniku žáků mohou být zkresleny, podobně jako výsledky jejich efektů na 
výkon rozhodování, především z důvodu menší četnosti diagnostikovaných 
herních výkonů v příslušných situacích.  
 
ZÁVĚR  
Studie přináší první poznatky o efektech taktického a technického modelu 
vyučování fotbalu u dětí. Její výsledky ukazují, že přímé vyučování technice 
může být efektivní u žáků sedmých tříd pro osvojování dovednosti v provedení 
útočných činností v podmínkách utkání, pokud výuka probíhá osm týdnů. 
Implicitní osvojení techniky u školních dětí si může vyžadovat delší dobu herní 
praxe. Ačkoliv taktický model vyučování fotbalu neprokázal významné efekty 
v osvojování dovednosti v rozhodování v podmínkách utkání, výsledky naznačil 
trend zlepšení taktiky u většího počtu žáků na rozdíl od technického modelu 
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the matches. In both groups no significant changes of selected indexes of game 
performance were found with exception of a significant improvement in skill 
execution performance in TE-group. The results of the study showed that direct 
teaching of technics could be efficient in pre-pubescent children, while the 
implicit learning of technics demands playing practice for a longer time. Effects 
of teaching football on the decision-making performance can be considerably 
individual.  
 
Key words: football, game performance, decision-making, teaching experiment  
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ABSTRAKT  
Diagnostika výkonnostních předpokladů je nedílnou součástí moderního 
tréninkového procesu. V praxi často užívanou a trenérům nejbližší metodou 
diagnostiky jsou motorické testy. Příspěvek se zabývá srovnáním výsledků 
motorických testů hráčů a hráček volejbalu žákovské kategorie a posouzením 
rozdílů dosažených výkonů. Výzkumný soubor byl tvořen žáky a žákyněmi 5.-9. 
ročníků tříd s rozšířenou výukou školní tělesné výchovy v České republice se 
zaměřením na volejbal (n h = 276-339, n d = 305-366; věk 13-14 let). Zjistili 
jsme, že u sledovaných souborů volejbalistů a volejbalistek existují statisticky 
významné rozdíly v úrovni výbušné síly (testy dosah jednoruč výskokem 
z místa, dosah jednoruč výskokem po smečařském rozběhu, skok daleký z místa, 
hod molitanovým míčem) a rychlosti (člunkový běh 6 x 6 m) ve prospěch 
chlapců a v úrovni flexibility (předklon v sedě) ve prospěch dívek. Rozdíly v 
testech rychlostního charakteru (rychlostní člunkový běh a člunkový běh na 6 x 
6 metrů) nepovažujeme za věcně významné. 
 
ÚVOD 
Efektivní systémové řízení sportovního tréninku není možné bez využívání 
diagnostického systému, tj. především bez průběžné diagnostiky, vyhodnocení, 
interpretace výsledků a jejich uplatnění v procesu sportovního tréninku. 
V systémovém pojetí řízení sportovního tréninku je diagnostika součástí 
diagnostického procesu, který je ve sportu chápán jako stupňovitý 
a zpětnovazební proces nezbytný pro regulaci a řízení sportovního tréninku. 
Jeho cílem je nejen stanovení diagnózy, ale především uplatnění zjištěných 
poznatků v jednotlivých součástech procesu řízení sportovního tréninku (Zháněl, 
Lehnert, & Černošek, 2005). 
Výsledky testování ve volejbale informují jen o určité části širokého spektra 
výkonnostních předpokladů hráče, neboť herní výkon ve volejbale je ovlivněn 
mnoha činiteli a jejich vzájemnými vztahy. Při interpretaci a využití na různých 
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ABSTRAKT  
Diagnostika výkonnostních předpokladů je nedílnou součástí moderního 
tréninkového procesu. V praxi často užívanou a trenérům nejbližší metodou 
diagnostiky jsou motorické testy. Příspěvek se zabývá srovnáním výsledků 
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rozdílů dosažených výkonů. Výzkumný soubor byl tvořen žáky a žákyněmi 5.-9. 
ročníků tříd s rozšířenou výukou školní tělesné výchovy v České republice se 
zaměřením na volejbal (n h = 276-339, n d = 305-366; věk 13-14 let). Zjistili 
jsme, že u sledovaných souborů volejbalistů a volejbalistek existují statisticky 
významné rozdíly v úrovni výbušné síly (testy dosah jednoruč výskokem 
z místa, dosah jednoruč výskokem po smečařském rozběhu, skok daleký z místa, 
hod molitanovým míčem) a rychlosti (člunkový běh 6 x 6 m) ve prospěch 
chlapců a v úrovni flexibility (předklon v sedě) ve prospěch dívek. Rozdíly v 
testech rychlostního charakteru (rychlostní člunkový běh a člunkový běh na 6 x 
6 metrů) nepovažujeme za věcně významné. 
 
ÚVOD 
Efektivní systémové řízení sportovního tréninku není možné bez využívání 
diagnostického systému, tj. především bez průběžné diagnostiky, vyhodnocení, 
interpretace výsledků a jejich uplatnění v procesu sportovního tréninku. 
V systémovém pojetí řízení sportovního tréninku je diagnostika součástí 
diagnostického procesu, který je ve sportu chápán jako stupňovitý 
a zpětnovazební proces nezbytný pro regulaci a řízení sportovního tréninku. 
Jeho cílem je nejen stanovení diagnózy, ale především uplatnění zjištěných 
poznatků v jednotlivých součástech procesu řízení sportovního tréninku (Zháněl, 
Lehnert, & Černošek, 2005). 
Výsledky testování ve volejbale informují jen o určité části širokého spektra 
výkonnostních předpokladů hráče, neboť herní výkon ve volejbale je ovlivněn 
mnoha činiteli a jejich vzájemnými vztahy. Při interpretaci a využití na různých 
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úrovních rozhodování je proto nezbytné přihlédnout k úrovni dalších 
předpokladů individuálního herního výkonu, ale i výkonu kolektivního (Lehnert, 
2007; Zháněl, Lehnert, & Černošek, 2005). Ve sportovním tréninku ve volejbalu 
mají výsledky motorických testů celou řadu funkcí. Podle Ejema (1998a) jsou 
především kritériem plnění tréninkových cílů, kritérii pro kontrolu dílčích 
výsledků tréninku, ukazateli okamžitého stavu organismu hráče, prediktory 
budoucí volejbalové výkonnosti, srovnávacími kritérii a představují normy 
a parametry. Mezi základní požadavky pro výběr testů pro mládežnické 
kategorie ve volejbalu patří požadavek jednoduchým způsobem postihnout 
pohybovou výkonnost ve volejbale se zřetelem na nejčastěji užívané pohybové 
projevy, umožnit jednoduché a dostatečně citlivé kvantitativní a kvalitativní 
hodnocení výsledků pro posouzení úrovně pohybové výkonnosti (Kouba, 1998).  
 
PROBLÉM 
Volejbal patří mezi sporty, v nichž technicky dokonalé zvládnutí základních 
herních činností všemi hráči je naprosto nezbytné pro úspěch družstva. Značné 
nároky jsou ve volejbale kladeny i na kondici hráčů, přičemž existují určité 
diference mezi mužským a ženským volejbalem a mezi jednotlivými hráčských 
specializacemi (Haník, Lehnert et al, 2004; Papageorgiou & Spitzley, 2003; 
Polglaze & Dawson, 1992; Vavák, Laczo, & Lehnert, 2006).  
Mezi muži a ženami jsou rozdíly anatomické, fyziologické a psychologické a 
z nich vyplývající diference v předpokladech motorických. Rozdíly v motorické 
výkonnosti mužské a ženské populace se začínají projevovat především až od 
puberty, některé rozdílnosti lze sledovat i dříve. Nejvyšší diference se objevují v 
silových výkonech – ženy dosahují 50-70 % hodnot mužů, v rychlostních a 
vytrvalostních výkonech dosahují přibližně 60-85% mužských hodnot. Ženy 
mají vyšší pohyblivost rozhodujících segmentů, vyšší citlivost na vytrvalostní 
trénink a zvládají lépe než muži činnosti spojené s rovnováhovými schopnostmi. 
Motorická výkonnost hochů a dívek je nejen odlišná, ale velikost diference se 
v průběhu vývoje mění a vyvíjí (Dovalil et al., 2002; Drinkwater, 2000; 
Havlíčková et al., 1991; Měkota & Novosad, 2005). Z tohoto pohledu přináší 
cenné informace pro trenéry či pedagogy komparace výkonnosti obou pohlaví v 
jednotlivých věkových kategoriích.  
V příspěvku předkládáme srovnání celostátních výsledků motorických testů 13-
14letých žáků a žákyň tříd s rozšířenou výukou školní TV („sportovních tříd“) 
v České republice. Cílem je provést zhodnocení výsledků testování motorických 
předpokladů hráčů a hráček volejbalu a posoudit rozdíly v úrovni jejich 
motorických předpokladů. Pro posouzení rozdílů ve výsledcích motorických 
testů souborů hráčů a hráček jsme formulovali hypotézu H0: „Nejsou rozdíly 
v úrovni motorické výkonnosti hráčů a hráček volejbalu ze tříd s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy ve vybraných motorických testech (hypotéza byla 
ověřována pro jednotlivé motorické testy samostatně; zvolená hladina 
významnosti p = 0,01). 
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METODIKA 
Soubor představuje populace žáků a žákyň tříd s rozšířenou výukou školní TV v 
České republice se zaměřením na volejbal (n h = 276 - 339, n d = 305 - 366; věk 
13-14 let). Testování proběhlo v únoru až květnu roku 2003. Motorické 
předpoklady byly hodnoceny prostřednictvím následných sedmi motorických 
testů: dosah jednoruč výskokem z místa, dosah jednoruč výskokem po 
smečařském rozběhu, skok daleký z místa, hod molitanovým míčem, rychlostní 
člunkový běh, člunkový běh 6 x 6 m a předklon v sedu (Ejem et al., 1977/8; 
Ejem, 1998a, 1998b, 1998c; Kouba, 1998a, 1998b Lehnert & Zháněl, 2002). 
Statistické zpracování výsledků bylo provedeno pomocí statistického programu 
Statistica 6.0.  

 
VÝSLEDKY A DISKUSE  
 
Srovnání úrovně motorických předpokladů hráčů a hráček volejbalu – 
základní statistické charakteristiky 
 
Tabulka 1  Charakteristika úrovně motorické výkonnosti ve vybraných motoric-  

kých testech; základní popisné charakteristiky 
 
Test n x  Mo Me s max min R 

Chlapci 312 267,14 260 267,5 17,31 313 210 103 DJM 

Dívky 335 253,93 250 254 11,40 286 221 65 
Chlapci 313 272,62 270 272 17,75 318 230 88 DJV 
Dívky 356 258,69 255 257 12,1 295 227 68 
Chlapci 334 206,76 210 209 22,12 268 130 138 SD 
Dívky 366 191,97 200 192 20,73 247 116 131 
Chlapci 325 12,38 12,40 12,80 0,81 16,70 11,20 5,50 CB 
Dívky 365 12,64 12,25 12,63 1,04 16,26 10,30 5,96 
Chlapci 339 11,75 11 11,6 1,05 15,2 9,8 5,4 RC 
Dívky 366 11,82 11,41  12,02 1,29  18,23  9,87 8,36 
Chlapci 293 16,55 15 16 3,24 29 9 20 HM 
Dívky 305 13,57 14 14 2,32 20 7 13 
Chlapci 276 1,41 2 2 8,09 24 -20 44 PS 
Dívky 320 7,47 10 7 7,23 38 -18 56 

Vysvětlivky: 
DJM dosah jednoruč výskokem z místa [cm] 
DJV dosah jednoruč výskokem po smečařském rozběhu [cm] 
SD skok daleký z místa [cm] 
CB člunkový běh 6 x 6 m [s] 
RC rychlostní člunkový běh [s] 
HM hod molitanovým míčem [m] 
PS předklon v sedu [cm] 
n rozsah souboru 
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Test n x  Mo Me s max min R 
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Chlapci 313 272,62 270 272 17,75 318 230 88 DJV 
Dívky 356 258,69 255 257 12,1 295 227 68 
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x  aritmetický průměr 
s směrodatná odchylka 
R variační rozpětí 
Min minimální hodnota 
Max maximální hodnota 
 
Dosah jednoruč výskokem z místa. Z výsledků motorických testů uvedených 
v Tabulce 1 je zřejmé, že v testu dosah jednoruč po výskoku z místa dosáhli hoši 
v průměru o 13 cm lepšího výsledku než dívky. Míry variability ukazují na vyšší 
homogenitu skupiny dívek než u chlapců. Porovnáním průměrných výkonů 
sledovaného souboru s doporučenými kriteriálními charakteristikami pro 
specializované výběry ve věku 13 let (285-295 cm chlapci a 262-275 cm dívky) 
(Zapletalová, Přidal a Tokár, 2001) zjišťujeme výrazně nižší úroveň motorické 
výkonnosti. 
Dosah jednoruč výskokem po smečařském rozběhu. Obdobnou úroveň 
výkonnosti zjišťujeme také v tomto testu. Rozdíl průměrných výkonů hráčů a 
hráček činí 14 cm, naopak. Srovnání se zmíněnými kriteriálními hodnotami 
výběru talentů Zapletalové, Přidala a Tokára (2001) (293-304 chlapci a 264-278 
dívky) opět ukazuje na výrazně nižší úroveň výkonnosti.  
Skok daleký z místa. Také výsledky ve skoku dalekém z místa vypovídají o 
lepší úrovni motorické výkonnosti u chlapců (rozdíl průměrných hodnot činí 15 
cm). Ukazatelé míry centrální tendence a variability se příliš neliší. V tomto 
testu se dosažené průměrné výkony chlapců blíží hodnotám 200-216 cm, které 
doporučují Zapletalová, Přidal a Tokár (2001), děvčata však zaostávají (200-216 
cm). Námi zjištěná intersexuální diference (15 cm) se výrazně neliší od 
diference pro věkovou kategorii 14 let (19 cm) uvedenou autory Měkota a 
Novosad (2005), které je založena na normách UNIFITTESTU. Podle těchto 
norem (běžná populace) lze úroveň výkonnosti sledovaného souboru hodnotit 
jako nadprůměrnou (7. sten) (Měkota, Kovář et al., 1996). 
Člunkový běh 6 x 6 m. V tomto testu skórují lépe hoši (průměrně o 0,26 s) než 
dívky. Za zmínku stojí skutečnost, že přestože dosáhli lepšího průměrného 
výkonu, jejich nejlepší čas je o 0,9 s horší než nejlepší čas dosažený děvčaty. 
Míry variability u hochů a dívek se výrazně neliší. 
Rychlostní člunkový běh. Na rozdíl od předchozích testů jsme zjistili 
překvapivě malý rozdíl ve prospěch hochů (0,07 s). Hodnoty směrodatné 
odchylky a variačního rozpětí ukazují na výrazně větší vyrovnanost skóre u 
hochů. Z hlediska ontogenetického vývoje považujeme za zajímavé uvést, že 
zatímco průměrný výsledek rychlostního člunkového běhu je v žákovské 
kategorii u obou pohlaví téměř totožný, v juniorské kategorii již dělí hráče od 
hráček jedna sekunda (Anonymus, 2004). 
Hod molitanovým míčem. Ve výsledcích testu se výrazně projevuje vyšší 
silový potenciál hráčů. Průměrný výkon je lepší o 3 m, maximální výkon 
dokonce o 9 m. Zjištěné vysoké hodnoty variačního rozpětí si vysvětlujeme 
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skutečností, že se jedná o test s vysokou mírou specifičnosti, ve kterém o 
skórování rozhodují nejen kondiční předpoklady, ale i úroveň techniky 
smečařského úderu. 
Předklon v sedu. Výsledky potvrzují předpokládanou vyšší úroveň flexibility 
děvčat (rozdíl průměrných hodnot činí 6 cm), rovněž hodnota maximálního 
výkonu je vyšší (14 cm). Hodnota směrodatné odchylky se výrazně neliší. Za 
zmínku stojí, že u souborů juniorů a juniorek sportovních center mládeže 
v České trepublice byly zjištěny minimální intersexuální diference průměrných 
hodnot (5,43 cm, resp. 5,42 cm) (Anonymous, 2004). 

 
Srovnání úrovně motorických předpokladů hráčů a hráček volejbalu – 
posouzení významnosti rozdílů 
 
Tabulka 2  Posouzení významnosti rozdílů testových skóre hochů a dívek (t-test) 
 

Test Chlapci Dívky Výsledky t-testu 
 n x  s n x  s d t        p 
DJM 312 267,14 15,41 335 253,93 11,40 13,21 11,53 0,00* 
DJV 313 272,62 17,75 356 258,69 12,10 13,93 11,98 0,00* 

SD 334 206,76 22,12 366 191,97 20,73 14,79 9,13 0,00* 

CB 325 12,38 0,81 365 12,64 1,04 - 0,26 3,61 0,00* 

RC 339 11,75 1,05 366 11,82 1,29 - 0,07 0,76   0,45 

HM 293 16,55 3,24 305 13,57 2,32 2,98 12,96 0,00* 

PS 276 1,41 8,09 320 7,47 7,24 - 6,06 9,66 0,00* 
Vysvětlivky:  
viz tabulka 1 
d  intersexuální diference ( x chlapci – x dívky) 
t   hodnota t-testu pro nezávislé výběry 
p  hladina statistické významnosti (* hodnoty statisticky významné na α = 0,01)  
 
Z výsledků testování statistické hypotézy H0 vyplývá, že u všech testů, mimo 
rychlostní člunkový běh, byl zjištěn statisticky významný rozdíl v úrovni 
motorické výkonnosti chlapců a dívek na 1% hladině významnosti (Tabulka 2). 
U těchto motorických testů jsme nulovou hypotézu zamítli. Absolutní hodnoty 
intersexuálních diferencí považujeme, kromě testu člunkový běh na 6 x 6 metrů 
a rychlostní člunkový běh, za věcně významné. Zjištěné rozdíly si vysvětlujeme 
především obecně známými rozdíly v dispozicích pro silové projevy u chlapců, 
resp. pro flexibilitu u dívek. V testech člunkový běh na 6 x 6 metrů a rychlostní 
člunkový běh jsou pohybovým obsahem běžecké činnosti, ve kterých se spojují 
požadavky na rychlostní a současně na koordinační předpoklady, což je 
pravděpodobně příčinou poměrně vyrovnaných průměrných skóre. 
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ZÁVĚRY  
1. Analýza výsledků testování hráčů a hráček volejbalu ve věku 13-14 

let – žáků sportovních tříd z celé České republiky ukázala lepší 
úroveň souboru chlapců v explozivně silových testech, v 
rychlostních testech byly rozdíly malé, v testu flexibility dosáhly 
lepších výsledků dívky.  

2. U sledovaných souborů volejbalistů a volejbalistek byly prokázány 
statisticky i věcně významné rozdíly v úrovni výbušné síly ve 
prospěch chlapců, u flexibility ve prospěch dívek. Rozdíly v úrovni 
rychlosti nepovažujeme za věcně významné. 
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ZÁVĚRY  
1. Analýza výsledků testování hráčů a hráček volejbalu ve věku 13-14 
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motor tests are one of the basic and often used methods in practice. This article 
deals with the comparison of the motor tests results of male and female 
volleyball players in pupils´ categories (n b = 276-339, n g = 305-366) aged 13-
14 years and with the assessment of the differences in the achieved results. The 
analysis of the results showed statistically significant differences in the level of 
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ABSTRAKT 
V tomto příspěvku zjišťujeme závislost osobních chyb v 1. basketbalové lize 
mužů na počtu odehraných minut a na místech, kde k nim dochází. Utkání 
rozdělujeme na 4 období a předpokládáme, že v posledním období bude zjištěno 
nejvíc chyb z důvodu možného ovlivnění výsledku. Je to taktická varianta 
družstev, že při těsném výsledku v závěru utkání se více fauluje. Děje se tomu 
tak kvůli rychlému přerušení hry a také proto, že je možnost nedání trestných 
hodů. 
 
ÚVOD 
Mezinárodní basketbalová federace (FIBA) zareagovala na změnu hry tím, že k 
dosavadním dvěma rozhodčím, kteří hru rozhodovali, přidala třetího rozhodčího. 
Třetí rozhodčí by měl pokrýt ta místa, která ve dvou byla hůře viditelná, či do 
nich nebylo vidět vůbec. Zavedení třetího rozhodčího se nejprve dotklo 
evropských pohárů a později začalo pronikat do většiny zemí Evropy. Země, 
které chtěly hrát evropské poháry, musely ve svých nejvyšších soutěžích mužů 
zavést rozhodování třemi rozhodčími. U nás se tomu tak stalo před sezónou 
2005/2006. 
Mezinárodní basketbalová federace (FIBA) zareagovala na změnu hry tím, že k 
dosavadním dvěma rozhodčím, kteří hru rozhodovali, přidala třetího rozhodčího. 
Třetí rozhodčí by měl pokrýt ta místa, která ve dvou byla hůře viditelná, či do 
nich nebylo vidět vůbec. Zavedení třetího rozhodčího se nejprve dotklo 
evropských pohárů a později začalo pronikat do většiny zemí Evropy. Země, 
které chtěly hrát evropské poháry, musely ve svých nejvyšších soutěžích mužů 
zavést rozhodování třemi rozhodčími. U nás se tomu tak stalo před sezónou 
2005/2006. 
V tomto příspěvku se zabýváme tím, kde dochází k osobním chybám a jaký vliv 
na osobní chyby má odehraný čas. Domníváme se, že v posledním období bude 
vyšší počet chyb zjištěn mimo vymezené území z důvodu většího ovlivnění 
výsledku utkání. 
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vyšší počet chyb zjištěn mimo vymezené území z důvodu většího ovlivnění 
výsledku utkání. 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 
 

 27 
 

 

PROBLÉM 
Jaký vliv na počet osobních chyb má odehraný čas a do jaké míry má vliv 
odehraný čas na prostoru, kde k osobním chybám dochází. 
 
CÍL 
Cílem tohoto příspěvku je zjistit závislost osobních chyb v basketbalovém 
utkání na prostoru, kde k chybám dochází a na odehraném času. Tento příspěvek 
se týká 1. basketbalové ligy mužů, kterou od minulé sezóny rozhodují tři 
rozhodčí. 
 
HYPOTÉZY 
H1) V posledním období basketbalového utkání bude zjištěna vyšší četnost 
odpískaných chyb ve srovnání s ostatními obdobími. 
H2) V posledním období basketbalového utkání bude zjištěna vyšší četnost chyb 
mimo vymezené území ve srovnání s počtem chyb zjištěných ve vymezeném 
území. 
 
METODY 
Paradigma zkoumání:  
empirický, kauzální, kvantitativní výzkum. 
Metody a techniky sběru dat:  
metoda nepřímého pozorování z DVD. Všechny kluby 1. basketbalové ligy mají 
povinnost nahrávat domácí utkání a pak tyto nahrávky posílají do sídla České 
basketbalové federace. Získaná data vyhodnotíme pomocí matematicko-
statistických metod. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
Tabulka 1  Počet zjištěných chyb ve všech obdobích 
 

  utkání 
1 

utkání 
2 

utkání 
3 

utkání 
4 

utkání 
5 

utkání 
6 Celkem Σ 

1. období 12 10 9 11 13 13 68 11,3

2. období 8 14 14 11 12 8 67 11,2

3. období 13 8 13 13 10 10 67 11,2

4. období 16 13 9 15 10 11 74 12,3

 
Z této tabulky je patrné, že v posledním období dochází k nejvyššímu počtu 
chyb. V posledním období bylo zjištěno v průměru 12,3 chyby na utkání, což je 
o jednu více v porovnání s ostatními obdobími. 
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Tabulka 2  Počet chyb zjištěných ve vymezeném území 
 

  utkání 
1 

utkání 
2 

utkání 
3 

utkání 
4 

utkání 
5 

utkání 
6 Celkem Σ 

1. období 8 5 6 7 7 9 42 7 

2. období 6 12 4 8 8 3 41 6,8

3. období 8 3 5 7 5 5 33 5,5

4. období 7 10 6 9 2 9 43 7,2
 
 
Tabulka 3 Počet chyb zjištěných mimo vymezené území 
 

  utkání 
1 

utkání 
2 

utkání 
3 

utkání 
4 

utkání 
5 

utkání 
6 Celkem Σ 

1. období 4 5 3 4 6 4 26 4,3

2. období 2 2 10 3 4 5 26 4,3

3. období 5 5 8 6 5 5 34 5,7

4. období 9 3 3 6 8 2 31 5,2
 
Z tabulek 2 a 3 je zřejmé, že v posledním období je zjištěna vyšší koncentrace 
chyb ve vymezeném území (7,2/utkání) ve srovnání se zjištěnými chybami 
mimo vymezené území (5,2/utkání). 
 
ZÁVĚR  
Příspěvek je zaměřen na osobní chyby v basketbalu, v jakém prostoru k nim 
nejčastěji dochází a jak se na zjištěných chybách odráží odehraný čas. Cílem 
bylo zjistit, zda v posledním období utkání dochází k nejvyššímu počtu chyb. 
V posledním období basketbalového utkání bylo zjištěno v průměru 12,3 chyby 
na utkání. To je přibližně o jednu více než v prvních třech obdobích (1. obd. 
11,3, 2. obd. 11,2, 3. obd. 11,2). První hypotéza se potvrdila. 
 

Druhá hypotéza, která byla zaměřena na místa, kde dochází k nejvyššímu počtu 
chyb v posledním období, se nepotvrdila. V posledním období bylo zjištěno 
v průměru 7,2 chyby, ke kterým došlo ve vymezeném území. Mimo vymezené 
území bylo v posledním období zjištěno 5,2 chyby na utkání. 
Tento příspěvek je pouze předvýzkum a bude třeba ještě sledovat mnoho utkání, 
abychom mohli vyvodit přesnější závěry. 
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DEPENDENCE OF PERSONAL FOULS IN A BASKETBALL MATCH 
ON THE AREA AND THE TIME PLAYED 
 
Petr Hruša - Department of rekreology and tourism, University of Hradec 

Králové 
 

SUMMARY 
In this paper we would like to find out dependence of personal fouls in a 
basketball match on the area, where fouls are committed and on the time played 
or remaining to a finish. This paper is about 1st men basketball league, which has 
been officiated by three referees since last season. We watched 6 matches. It 
was an indirect observation because all matches have to be recorded on DVDs 
by their clubs and sent to the Czech Basketball Federation (CBF) so we could 
borrow them.  
We found out that the biggest number of fouls is committed in the last period 
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INTRODUCTION 
The efficiency of training process depends on applied methods and means fa-
vorable for the development of leading features of sportsmen that maximally 
determine their achievements in sport discipline.[Agraj G. 2005].  The training 
efficiency is estimated by  scale and  character of changes in the organism, and 
the parameters of physical loads are the characteristic of stimulus causing these 
changes. [Ozimek M., Staszkiewicz R. 2001, Szmatlan-Gabryś U. et al 2005]. a 
BBB) The influence direction of the load depends on dosing of its basic parame-
ters and is expressed mainly in the values and the character of energy changes 
during sport efforts. [Szmatlan-Gabryś U., Ozimek M.,. 2003, Szmatlan-Gabryś 
U., Ozimek M., 2003]. Assuming this, in order to systematize the load according 
to its influence direction the relationships between energy metabolism rate and 
relative force of sport exercises are used. [Gabrys T. 2000, Willmor J., Costill D. 
1994, Wołkow 1990] 
The aim of the researches was the estimation of training load structure in the 
group of hockey players of international level during annual cycle and the range 
of changes in selected spheres of sport preparation. 

 
RESEARCH MATERIALS AND METHODS  
Researches embraced the  group of 23 hockey players of Polish representation 
during annual training cycle carried out in clubs and training groups of national 
team. According to the dependence of work intensity on energetic zone within 
which this work is realized, training loads used  in hockey players training were 
divided into following categories (Flanagen T., Merrick E. 2002). 
- load with aerobic changes domination which intensity does not exceed LT 

value (lactat threshold) – low intensity; 
- load of aerobic-anaerobic metabolism. It is divided into load of middle inten-

sity which level of energy demand does not exceed VO2max value, and load of 
submaximal intensity exceeding VO2max value and critical power (Pcr); 

- load of anaerobic lactic acid character with the intensity approaching to the 
value of power of  “exhausting”  about 150-175 % Pcr; 
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- load of anaerobic  non-lactic acid character  the intensity of which is similar to 
MAP.  

The investigation was supported by Grant DS 112 AWF Warszawa and 
MniSzW 
 
RESULTS 
The dynamics of training load of different influence direction in annual cycle of  
domestic and international class hockey players is presented on Fig.1. 
 

 
Year of training cycle 

 
Fig. 1. The dynamics of training load of different influence direction in annual 

cycle of  domestic and international class hockey players  
 

Total amount of hours realized by hockey player during a year is 600 hours :    
37 % is the load of aerobic character, 50% is the load of aerobic-anaerobic char-
acter, 7,5% is the load of anaerobic alactic character and 3,5% - the load of an-
aerobic glicolictic character. Training load volume realized by hockey player 
during the season is similar to training load volume realized by the representa-
tives of cyclic sport disciplines of the same sport level. The loads of anaerobic 
lactic acid character in the training of hockey players were used in relatively 
narrow range. In cyclic sport disciplines closest to hockey in respect of  ener-
getic character of the efforts (middle distance run) the loads volume of this char-
acter is 5-6 times greater. This observation can be explained by relatively low 
level of aerobic endurance parameters of hockey players, that limits the work 
volume of anaerobic character which can be realized by sportsmen. Participation 
in great number of sport competitions (matches) also limits the volume of real-
ized loads of anaerobic lactic acid character because after such loads the definite 
period of regeneration must be kept, which is short because of short intervals 
between following matches. 
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The development of anaerobic endurance of domestic and international level 
hockey players is achieved mainly by the cost of the reduction of aerobic-
anaerobic character used in significant scale during all start period. The structure 
of the loads of aerobic-anaerobic character is greatly influenced by league 
matches. So the schedule of league games significantly marks out the participa-
tion of these loads in total volume of realized work. The greatest volume of 
training work is observed in preparation period. For domestic level hockey play-
ers in the period of general preparation it is on average 2:40 h, but in special 
preparation period 2:25 h per day. In start period the volume is reduced to 2:10 h 
and in transition period achieves the value of 1:25 per day. The analysis of the 
characteristic of training loads of different energetic character registered during 
week cycles showed gradual decreasing of average value of training load in last 
period of the season. The observed reduction comparing to the values, registered 
in preparation period, amount to 30%. This fact influences, first of all, the reduc-
tion of aerobic endurance level, within the sphere of which maximum limitation 
of training work is observed. The significant increasing and decreasing of week 
training work level appears during the transition from one preparation period to 
another, which is connected with  main training task. Maximal volume of train-
ing load registered during week microcycle (20-22 h) is used in preparation pe-
riod. In start period the week load volume is stabilized at the level of 10-15 h. 
The minimal volume of training work  (5-10 h) is observed in last microcycle of 
transition period. The maximal volume of the loads of aerobic character (up to 
13 h per week) appears in the period of general preparation in July. During the 
following periods it decreases up to 4 hours per week during start period. In the 
first week of preparation period which separates  the start periods within one 
annual cycle, the week volume of training means increases up to 9 hours per 
week but in last microcycle period it decreases up to 2-3 hours per week. The 
application of the loads of mixed aerobic-anaerobic character rises quickly dur-
ing special preparation period achieving the level of 10-11 hours per week in 
August-September. The loads of anaerobic glicolictic character are used system-
atically only in preparation period in July and August. Maximal volume of these 
loads up to 2 hours per week is realized at the beginning of special preparation 
period. During the whole start period  the loads of such character are used spo-
radically. The necessity of the achievement of  highest level of sport form by 
competitors during the games makes it impossible the application of such type 
of loads of high intensity during start period, because the regeneration period in 
this case is elongated. The specific for this training period low level of aerobic 
endurance increases significantly the risk of appearance of non-complete restitu-
tion before important starts (matches). The attempts of the increasing of  an-
aerobic glicolictic endurance level in the start period of hockey player brings 
usually to the participation in competition of the sportsmen, who did not 
achieved the regeneration  and experienced the deepening of reduced disposition 
state for undertaking of sub-and maximal efforts. The structure of applied train-
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ing loads gets special importance during the period in which the matches is held 
with short (2-3 days) intervals. Relatively short time of cycles between the 
matches, during which the majority of time is intended for regeneration after the 
match and preparation for the next game, do not allow to realize the exercises 
with sufficient work volume of anaerobic glicolictic character. Simultaneously 
the lack of trainings in start period aimed to the development of anaerobic en-
durance – indispensable element of  keeping of high level of special endurance 
of hockey player- results by the reduce of sport form. The dynamics of  aerobic 
and anaerobic endurance level of hockey players in annual training period is 
presented by Fig.2. The maximal values of aerobic endurance parameter 
(VO2max) is registered at the beginning of start period. Average values of 
VO2max, absolute and relative, for the examined group of competitors amounted 
to 5,22 lxmin-1 and 66,4 lxmin-1, correspondingly. After the end of two groups of   
domestic championship games the VO2max level slightly reduced up to corre-
sponding values: 5,09 lxmin-1 and 63,9 lxmin-1. The reduced level of VO2max 
was kept by the whole season  expressing the reduction of aerobic endurance 
level – the result of great loads during the matches. The parameters of anaerobic 
endurance registered during the effort of maximum intensity – BE and LA -after 
the end of preparation period achieved 13,6 and 14,1 mmolxl-1, correspondingly. 
After first two rounds of league matches the above mentioned parameters re-
duced to 11,6 and 17,54 mmolxl-1). During the following course of the games 
the level of anaerobic endurance parameters has been increasing. The applied 
sustaining loads and specific loads ( the participation in the match) appeared to 
be the sufficient stimulus for supporting and development of anaerobic endur-
ance level of hockey player. 

 

 
Year of training period 

 
Fig. 2. Dynamics of aerobic and anaerobic endurance level in annual training 

period 
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In the international level group of hockey players, which loads are greater be-
cause of start efforts (league matches and international tournaments) it was  
stated, that VO2max level in start period are gradually reducing. At the begin-
ning of June after start period the value of this parameter achieved 58,4 
ml.kg.min-1. At the end of preparation period VO2 max value increased up to 
62,2 ml.kg.min-1. At the end of start period of following training year (May) it 
was again stated the reduction of this value up to 56,7 ml.kg.min-1Similarly to 
the group of domestic level hockey players, competitors of very high sport level 
was also characterized by the reduction of the parameters of aerobic endurance 
in start period and by quick regeneration of high level in preparation period. 

 
CONCLUSIONS 
1. High level of aerobic endurance and stable sport form in start period are sig-

nificantly determined by the level of aerobic endurance that is formed only in 
preparation period. Anaerobic endurance parameters show the significant 
growth in start period. Such characteristics of the changes allows to state that 
the application of specific loads of sustaining character during start period is 
sufficient training stimulus for the development of this sphere of endurance 
adaptation, though is not sufficient for the development and supporting of 
aerobic endurance. 

2. The characteristics of the changes of the parameters value of anaerobic non-
glicolictic endurance show permanent growth during the whole start period. 
For example, in speed test during overcoming the 36 m-section it was regis-
tered the reduction of the time of work from 5,1 to 4,8 s. Sport progress of 
competitors of domestic and international class  is connected , first of all, 
with the skill of  application of the majority of tactic-technical elements in 
time unit. It demands the development of anaerobic endurance of hockey 
players. 

3.  During the whole period of hockey players’ training process (preparation and 
start periods) the training loads of anaerobic glicolictic character have to be 
used. This task can be solved only in the case of great increasing of aerobic 
endurance level and the elaboration of the system of regeneration after  an-
aerobic efforts that helps to reduce the time of restitution. 
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ABSTRACT 
The aim of the researches is the comparison of physiological parameters charac-
terizing an anaerobic endurance of hockey players of 16 (U16) and 18 (U18) 
years old. The examined sportsmen passed the  Wingate test when the following 
parameters were registered: maximal power (Pmax), total work (WTOT) and time 
of maximal power achievement (Tuz).  Additionally a lactate concentration at 
rest period and at 4-th and 8-th minutes after the end of the test were measured. 
The values of Pmax and WTOT were statistically more significant in the group of 
U18 in comparison with U16, but Tuz was shorter in the group of U18. Lactate 
concentration were significantly greater in U18 group at the moment of 4-th and 
8-th minutes after the end of the test. The results of the researches show that me-
chanical parameters describing an anaerobic endurance  of ice hockey players 
are  improving , but the ability of metabolic acidosis liquidation raised by an-
aerobic effort do not change. 
 
INTRODUCTION 
Anaerobic efficiency of children is lower of about 30 % in comparison with 
adults. (Ericson, Saltin, 1974). It  have been improving in the process of growth, 
that is confirmed by the researches showing, that the activity of pyruvate kinase 
and aldolase is increasing together with the age on about 50 %. Such changes of 
anaerobic efficiency of children , estimated by the Wingate test , were observed 
by Dore et al. (2000). It can be stated that the described phenomenon can be ex-
plained by low body mass of children, basing on positive correlation between 
body mass and the activity of pyruvate kinase, lactate dehydrogenase and glyco-
genic phosphorylase (Emmet and Hochanska 1981). The above mentioned 
changes of anaerobic efficiency concerns only the rest period, but it is  not 
enough knowledge about its changes during intensive physical efforts.  
The researches carried out by Mero et al. (1991) showed that VO2max of train-
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ABSTRACT 
The aim of the researches is the comparison of physiological parameters charac-
terizing an anaerobic endurance of hockey players of 16 (U16) and 18 (U18) 
years old. The examined sportsmen passed the  Wingate test when the following 
parameters were registered: maximal power (Pmax), total work (WTOT) and time 
of maximal power achievement (Tuz).  Additionally a lactate concentration at 
rest period and at 4-th and 8-th minutes after the end of the test were measured. 
The values of Pmax and WTOT were statistically more significant in the group of 
U18 in comparison with U16, but Tuz was shorter in the group of U18. Lactate 
concentration were significantly greater in U18 group at the moment of 4-th and 
8-th minutes after the end of the test. The results of the researches show that me-
chanical parameters describing an anaerobic endurance  of ice hockey players 
are  improving , but the ability of metabolic acidosis liquidation raised by an-
aerobic effort do not change. 
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gate test and lactate production only for the group of boys going in for speed-
effort sports. Another researches  stated that under the influence of training 
process children show the improvement of attainable jump comparing with adult 
competitors (Vitassalo et al. 1991).  
Our earliest researches displayed that anaerobic efficiency of juniors is lower 
than of seniors going in for ice hockey (Szmaltan-Gabrys et al. 2006, Szmaltan-
Gabrys et al. 2007). The comparative analysis of the values registered in Win-
gate test  for juniors participated in many-year training process was not carried 
out. So the aim of  present researches is the comparison of physiological varie-
ties which reflect the anaerobic efficiency of 16-and 18-aged competitors going 
in for ice hockey. 
 
METHODOLOGY OF RESEARCHES 
The researches embraced hockey  trainee at the age of 16 (U16; n=26) and 18 
(U18; n=21) with training experience of 7 and 9 years. The U18 group was ex-
amined one week before the participation in World Championship and U16 
group in similar training period during sport selection. The examined sportsmen 
made 5 –minutes warm-up exercises on cycloenergymeter  (Monark 884E, Swe-
den) with the intensity of 25 W. After 3 minutes they made Wingate test. The 
resistant depended on body mass according to the equation : [g]=80[gxkg-1]x 
body mass [kg] for U16 group and according to: 90[gxkg-1] x body mass [kg] for 
U18 group. Before and after the test at 4-th and 8-th minute the blood from fin-
ger was examined in order to estimate the lactate level. During the test the value 
of maximal power Pmax was estimated which was calculated in the intervals of 3 
s; ae well as the value of total work (WTOT) and the time of maximal power 
achievement (Tuz). Lactate concentration in blood was measured with the help of 
Dr Lang set (Germany). The researches were realized in the frames of the grant 
for Physical Education Academy in Warsaw and MNiSW DS.111. 

 
STATISTICS  
The obtained results were presented as arithmetical mean (X) ±standart devia-
tion (SD). The statistical estimation of significance of differences between the 
groups was made with the help of t-Student test for non –related variables ob-
tained in Wingate test. The statistical estimation of the significance of the differ-
ences of LA concentration was made with the help of two-parametrical analysis 
of variation by post hoc Duncan test. Statistically significant difference was ac-
cented as p<0,05. 

 
RESULTS  
The means of Pmax, Wtot and Tuz are presented on Fig. 1. Pmax obtained in Win-
gate test for U18 group was equal to 12,53±0,84 W/kg mc. It was statistically 
greater than the values obtained by sportsmen from U16 group         ( p<0,001). 
The WTOT value also showed similar changes. Wtot obtained in Wingate test for 
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U18 group amounted to 309,1±18,9 J/kg and was significantly higher than in 
U16 group (p<0,001). The same direction of changes was observed also for the 
time of achieving of Pmax. Tuz in U18 group amounted to 3,81 ±0,4 s and was 
significantly shorter than Tuz for U16. 
Lactate concentration is presented on Fig.2. During rest period it did not differ 
for both groups. At 4-th and 8-th minute after Wingate test lactate concentration 
in U18 group was higher than in U16 (p>0,001). In both groups there were no 
great difference (p>0,005) between concentrations obtained at 4-th and 8-th 
minute. 

 
DISCUSSION 
Power achieved during 30 s of supermaximal effort depends mainly on the rate 
of anaerobic processes in the muscles under effort. These processes embrace 
ATP and phosphocreatine hydrolysis which achieves maximal rate after about 
20 s of muscle work and estimates Wtot during 30 s of the effort (Praagh 2007). 
The researches allow to state that Pmax and W tot are higher for older sportsmen. 
The hypothesis can be put forward,  that muscle mass in U18 group of hockey 
players  was greater than in U16 group through two reasons. Firstly, these 
sportsmen were participating in training process for longer period, which to-
gether with the age is more and more directed to interval training (Szmaltan-
Gabrys 2006). Such type of training brings to muscle mass increase (Efferink-
Gemser et al. 2006). Secondary, muscles of older hockey players were exposed 
to anabolic influence of testosterone from the age of puberty (Boisseau and 
Delemarche 2000). It was proved many times, that this hormone can sufficiently 
influence upon muscle mass growth. 
In the presented work glycolysis rate was examined under estimation of lactate 
concentration after Wingate test. Similarly as in the case of variables obtained in 
Wingate test, it was greater both at 4-th and 8-th minute after the end of the test 
in the group of older sportsmen. The obtained higher concentrations of lactate in 
the group of older competitors can be partly explained by larger enrolment of 
motor units in this examined group. (Parker ae al. 1992). Such interpretation is 
in accordance with data obtained by Saavedra et al.(1991), which show  that 
muscle mass growth together with age of children can not be only the one factor 
influencing upon improvement if their anaerobic efficiency. It is worth to accent 
that total activity of OUN under an effort is obtained by adults under the influ-
ence of training (Nielsaen et al. 2001). It brings to enrolment of greater number 
of motor units, and as a result in the case of anaerobic efforts to increased lactate 
production. 

 
CONCLUSIONS 
1. The lack of differences in lactate concentration between  4-th and 8-th minute 

in both examined age  groups of hockey players is stated. As known the lac-
tate concentration in blood is resultant of the rate of its production by the 
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CONCLUSIONS 
1. The lack of differences in lactate concentration between  4-th and 8-th minute 

in both examined age  groups of hockey players is stated. As known the lac-
tate concentration in blood is resultant of the rate of its production by the 
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muscles under effort ant the rate of its utilization by other tissues. On the 
base of our results it can be suggested, that other mentioned mechanism( lac-
tate removal)  did not improved in the group of older sportsmen in spite of 
observed improvement of anaerobic  endurance parameters  in this examined 
group. If this mechanism improve it have to be expected the lower lactate 
concentrations at 8-th minute. These data display, that in spite of improve-
ment of anaerobic efficiency, the ability of metabolic acidosis   liquidation 
might not improve. 

 

2. The presented results of researches show, that similarly as non-training chil-
dren ice hockey players in  ageing process show the improvement of anaero-
bic endurance, but the ability of metabolic acidosis liquidation  caused by an-
aerobic effort does not change. 

 

3. The values of Pmax and Wtot are higher in the group of older sportsmen. The 
muscle mass in U18 group was greater than in U16 group through two rea-
sons. Firstly, these players participated in training process during longer 
time. Training process together with the ageing of the sportsmen is directed 
to interval training, which brings to the growth of muscle mass. Simultane-
ously, the muscles of older players  were exposed to anabolic influence of 
testosterone for a long time from the age of puberty, that can significantly in-
fluence upon muscle mass growth. 
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Fig. 1. Maximal power, total work and time of maximal power achievement in 

U16 and U18 groups. The results is presented as arithmetic means ± SD. 
Statistical significance was calculated using t-Student test for non-
related variables, p<0,001***vs.U16. 
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Fig.2. LA concentration in rest period and at 4-th and 8-th minutes after Wingate 

test. LA was estimated by Dr Lange set. Results are presented as arithme-
tic means ± SD.  Statistical significance was estimated using two-
parametrical analysis of variation by post-hoc Ducan test, p<0,001***vs. 
LA in rest period U16, p<0,01***vs. LA measured after 4 minutes in U16 
group, ***vs. LA measured after 8 minutes in U16 group. 
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Kľúčové slová: futbal, prípravné obdobie, tréningové ukazovatele 
 
 
 
ABSTRAKT 
V článku autori analyzujú prípravné obdobie II., prvoligového dorasteneckého 
družstva AŠK Inter Bratislava. Uvádzajú kvantitatívne a kvalitatívne charakte-
ristiky, proporcionalitu metodicko-organizačných foriem a súčastí tréningového 
procesu. V článku ďalej poukazujú na dosiahnutú úroveň trénovanosti hráčov na 
konci prípravného obdobia II. – na základe výsledkov testovania.    
 
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
Prípravné obdobie slúži na vytvorenie základných predpokladov na ďalší rast 
športovej výkonnosti. Ako celok sa obyčajne člení na dve časti (všeobecnú 
a špeciálnu), ktoré tvoria mezocykly a mikrocykly rozličného typu. Ich trvanie 
a počet sa mení v súvislosti so športovým odvetvím, disciplínou 
a s výkonnostnou úrovňou športovcov (SNEYERS, 1999; BAUER, 1997; 
BRÜGGEMANN, 1999...). Každý cyklus tak predstavuje relatívne ukončenú 
postupnosť opakujúcich sa časových úsekov tréningového procesu. Jednotlivé 
tréningové cykly na seba prirodzene nadväzujú a tvoria celok. Nasledujúci cyk-
lus je čiastočne opakovaním predchádzajúceho, ale objavujú sa v ňom väčšinou 
nové inovačné a intenzifikačné prvky, ktoré vieme pomocou všeobecných 
a špeciálnych tréningových ukazovateľov registrovať (COMUCCI, 1983; 
BRÜGGEMANN, 1998; SCHNABEL – HARRE – BORDE, 1994...). 
 

Diskusia k problematike riadenia a plánovania vo futbale sa preto neustále viac 
zameriava na základy a snaží sa zodpovedať na otázky „čo je potrebné pre to 
urobiť“ a „čím ho môžeme riadiť“. Z tohto pohľadu patrí k podmienkam nutným 
pre realizáciu riadenia tréningového procesu, predovšetkým stanovenie správ-
nych charakteristík tréningového zaťaženia, určenie správnej (optimálnej) pro-
porcionality súčastí tréningového procesu, jednotlivých metodicko-
organizačných foriem, zabezpečenie najinformatívnejších ukazovateľov 
(HAMSEN, 2003; PERÁČEK, 2004). 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 
 

 42 
 

 

ANALÝZA PRÍPRAVNÉHO OBDOBIA II. 
VO FUTBALE STARŠÍCH DORASTENCOV 

 
 

Michal SLYŠKO, Pavol PERÁČEK - Katedra hier, FVTŠ UK Bratislava; sly-
sko@fsport.uniba.sk; p.peracek@chello.sk  
 
Kľúčové slová: futbal, prípravné obdobie, tréningové ukazovatele 
 
 
 
ABSTRAKT 
V článku autori analyzujú prípravné obdobie II., prvoligového dorasteneckého 
družstva AŠK Inter Bratislava. Uvádzajú kvantitatívne a kvalitatívne charakte-
ristiky, proporcionalitu metodicko-organizačných foriem a súčastí tréningového 
procesu. V článku ďalej poukazujú na dosiahnutú úroveň trénovanosti hráčov na 
konci prípravného obdobia II. – na základe výsledkov testovania.    
 
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
Prípravné obdobie slúži na vytvorenie základných predpokladov na ďalší rast 
športovej výkonnosti. Ako celok sa obyčajne člení na dve časti (všeobecnú 
a špeciálnu), ktoré tvoria mezocykly a mikrocykly rozličného typu. Ich trvanie 
a počet sa mení v súvislosti so športovým odvetvím, disciplínou 
a s výkonnostnou úrovňou športovcov (SNEYERS, 1999; BAUER, 1997; 
BRÜGGEMANN, 1999...). Každý cyklus tak predstavuje relatívne ukončenú 
postupnosť opakujúcich sa časových úsekov tréningového procesu. Jednotlivé 
tréningové cykly na seba prirodzene nadväzujú a tvoria celok. Nasledujúci cyk-
lus je čiastočne opakovaním predchádzajúceho, ale objavujú sa v ňom väčšinou 
nové inovačné a intenzifikačné prvky, ktoré vieme pomocou všeobecných 
a špeciálnych tréningových ukazovateľov registrovať (COMUCCI, 1983; 
BRÜGGEMANN, 1998; SCHNABEL – HARRE – BORDE, 1994...). 
 

Diskusia k problematike riadenia a plánovania vo futbale sa preto neustále viac 
zameriava na základy a snaží sa zodpovedať na otázky „čo je potrebné pre to 
urobiť“ a „čím ho môžeme riadiť“. Z tohto pohľadu patrí k podmienkam nutným 
pre realizáciu riadenia tréningového procesu, predovšetkým stanovenie správ-
nych charakteristík tréningového zaťaženia, určenie správnej (optimálnej) pro-
porcionality súčastí tréningového procesu, jednotlivých metodicko-
organizačných foriem, zabezpečenie najinformatívnejších ukazovateľov 
(HAMSEN, 2003; PERÁČEK, 2004). 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 
 

 42 
 

 

ANALÝZA PRÍPRAVNÉHO OBDOBIA II. 
VO FUTBALE STARŠÍCH DORASTENCOV 

 
 

Michal SLYŠKO, Pavol PERÁČEK - Katedra hier, FVTŠ UK Bratislava; sly-
sko@fsport.uniba.sk; p.peracek@chello.sk  
 
Kľúčové slová: futbal, prípravné obdobie, tréningové ukazovatele 
 
 
 
ABSTRAKT 
V článku autori analyzujú prípravné obdobie II., prvoligového dorasteneckého 
družstva AŠK Inter Bratislava. Uvádzajú kvantitatívne a kvalitatívne charakte-
ristiky, proporcionalitu metodicko-organizačných foriem a súčastí tréningového 
procesu. V článku ďalej poukazujú na dosiahnutú úroveň trénovanosti hráčov na 
konci prípravného obdobia II. – na základe výsledkov testovania.    
 
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
Prípravné obdobie slúži na vytvorenie základných predpokladov na ďalší rast 
športovej výkonnosti. Ako celok sa obyčajne člení na dve časti (všeobecnú 
a špeciálnu), ktoré tvoria mezocykly a mikrocykly rozličného typu. Ich trvanie 
a počet sa mení v súvislosti so športovým odvetvím, disciplínou 
a s výkonnostnou úrovňou športovcov (SNEYERS, 1999; BAUER, 1997; 
BRÜGGEMANN, 1999...). Každý cyklus tak predstavuje relatívne ukončenú 
postupnosť opakujúcich sa časových úsekov tréningového procesu. Jednotlivé 
tréningové cykly na seba prirodzene nadväzujú a tvoria celok. Nasledujúci cyk-
lus je čiastočne opakovaním predchádzajúceho, ale objavujú sa v ňom väčšinou 
nové inovačné a intenzifikačné prvky, ktoré vieme pomocou všeobecných 
a špeciálnych tréningových ukazovateľov registrovať (COMUCCI, 1983; 
BRÜGGEMANN, 1998; SCHNABEL – HARRE – BORDE, 1994...). 
 

Diskusia k problematike riadenia a plánovania vo futbale sa preto neustále viac 
zameriava na základy a snaží sa zodpovedať na otázky „čo je potrebné pre to 
urobiť“ a „čím ho môžeme riadiť“. Z tohto pohľadu patrí k podmienkam nutným 
pre realizáciu riadenia tréningového procesu, predovšetkým stanovenie správ-
nych charakteristík tréningového zaťaženia, určenie správnej (optimálnej) pro-
porcionality súčastí tréningového procesu, jednotlivých metodicko-
organizačných foriem, zabezpečenie najinformatívnejších ukazovateľov 
(HAMSEN, 2003; PERÁČEK, 2004). 
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VO2max
(ml.kg-1.min-1)

1. M.A. 1988 183 73 37,39 15,3
2. K.Ma. 1990 178 71 46,42 11,0
3. K.Mi. 1988 181 71 63,12 11,4
4. K.A. 1988 180 67 48,5 7,9
5. B.M. 1988 179 68 53,52 11,0
6. F.D. 1988 177 71 63,63 11,4
7. J.M. 1990 183 69 53,13 13,4
8. K.J. 1988 177 62 54,34 11,8
9. K.M. 1989 182 61 51,14 12,5
10. J.F. 1989 181 63 62,2 9,6
11. B.O. 1989 194 82 54,26 14,7

181,4 68,9 53,42 11,82

Hmotnosť 
(kg)

% 
Tuku

Priemer

Číslo Meno Rok 
narodenia

Výška 
(cm)

CIEĽ PRÁCE 
Cieľom práce je analyzovať zimné prípravné obdobie v kategórii starších doras-
tencov v družstve AŠK Inter Bratislava a tak prispieť k získaniu väčšieho množ-
stva informácií o stavbe športového tréningu v etape špecializovanej športovej 
prípravy. 
 
ÚLOHY PRÁCE 

1. Zistiť všeobecné tréningové ukazovatele v sledovanom období. 
2. Zistiť špeciálne tréningové ukazovatele v sledovanom období. 
3. Uviesť proporcionalitu súčastí tréningového procesu a metodicko-

organizačných foriem. 
4. Zistiť úroveň vybraných ukazovateľov výkonnosti sledovaného súboru. 

 
METODIKA PRÁCE 
Sledovaný súbor tvorili hráči starších dorastencov (n = 11) futbalového klubu 
AŠK Inter Bratislava, účastník prvej ligy starších dorastencov. (Tab.1) Testova-
nia sa nezúčastnili až 9 hráči pre objektívne príčiny (zranenie, choroba, repre-
zentačný zraz SR). 
 
Tab. 1  Sledovaný súbor AŠK Inter U19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z metód na získavanie a spracovanie výskumných údajov boli vo výskumnom 
sledovaní použité : štúdium literárnych dokumentov a materiálov, ex post factum 
výskum, meranie – testovanie, logické metódy a základné štatistické metódy. 
Na získanie sledovaných údajov sme použili batériu testov všeobecnej 
a špeciálnej motorickej výkonnosti, somatometriu a funkčné vyšetrenia. 
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KD DZ TJ TH       
10+12+28

ČZ RS NP

1 2 3 4
PZ 
TZ MZ 6 7 8 9

7 6 7 590 1 0 90 130 20 705
7 6 5 440 2 0 180 180 40 670
7 6 7 690 1 0 90 320 40 805
7 5 4 330 1 0 90 170 40 445
7 7 5 430 3 0 260 200 120 765
7 6 4 350 3 0 270 190 60 695
7 6 5 470 2 0 180 190 40 700
7 7 6 530 3 0 270 150 60 875
7 6 7 610 2 0 180 210 40 840
63 55 50 4440 18 0 1610 1740 460 6500

DEŇ 
OBDOBIE

VŠEOBECNÉ TRÉNINGOVÉ UKAZOVATELE

Poč. Z   
5    

Spolu
5.3. - 11.3.

19.2. - 25.2.

12.2. - 18.2.

26.2.- 4.3.

8.1. - 14.1.

5.2. - 11.2.

29.1. - 4.2.

22.1. - 28.1.

15.1. - 21.1.

4+6+11    
HZ

Všeobecná motorická výkonnosť  Špeciálna motorická výkonnosť 
     - Beh na 50 metrov         - Člnkový beh na 5x10 metrov 
     - Cooper test (12-minútový beh)       - Beh na 30 metrov 
     - Skok z miesta 
Somatometia     Funkčné testy   
     - Telesná výška                   - spiroergometria (VO2max) 
     - Telesná hmotnosť         - % tuku 
  
Testovanie všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti sa uskutočnilo 
22.2.2007 a funkčné testy hráči absolvovali po skupinách vo Fakultnej nemocni-
ci na oddelení Telovýchovného lekárstva. 
 
VÝSLEDKY PRÁCE 
Údaje (VTU, STU) boli zaznamenávané do štandardných zberných hárkov, kto-
ré používajú tréneri na Slovensku v súťažiach riadených SFZ. 
Samotný makrocyklus prípravného obdobia II. tvorilo 9 týždňových mikrocyk-
lov. Tréningový proces začal 8.januára a trval do 11. marca 2007. Hráči absol-
vovali v termíne od 21. januára do 26. januára sústredenie v Tatranskej Lomnici. 

 
Tab. 2  Všeobecné tréningové ukazovatele (VTU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z analýz všeobecných tréningových ukazovateľov, ktoré uvádzame v tabuľke 2 
vyplýva, že počas 63 kalendárnych dní hráči absolvovali 50 tréningových jedno-
tiek a 18 prípravných resp. tréningových zápasov, čo je celkovo 6500 hodín za-
ťaženia. Nepohybovej (teoretickej) príprave venovali pozornosť  460 minút po-
čas celého makrocyklu prípravného obdobia II.. Domnievame sa, že nepohybová 
príprava bola uskutočňovaná len 20 minút pred každým prípravným zápasom, 
čo je málo postačujúce vzhľadom na skutočnosť že ide o kategóriu starších do-
rastencov, pre ktorých je rozvoj špeciálnych vedomosti veľmi potrebný.   
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vovali v termíne od 21. januára do 26. januára sústredenie v Tatranskej Lomnici. 

 
Tab. 2  Všeobecné tréningové ukazovatele (VTU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z analýz všeobecných tréningových ukazovateľov, ktoré uvádzame v tabuľke 2 
vyplýva, že počas 63 kalendárnych dní hráči absolvovali 50 tréningových jedno-
tiek a 18 prípravných resp. tréningových zápasov, čo je celkovo 6500 hodín za-
ťaženia. Nepohybovej (teoretickej) príprave venovali pozornosť  460 minút po-
čas celého makrocyklu prípravného obdobia II.. Domnievame sa, že nepohybová 
príprava bola uskutočňovaná len 20 minút pred každým prípravným zápasom, 
čo je málo postačujúce vzhľadom na skutočnosť že ide o kategóriu starších do-
rastencov, pre ktorých je rozvoj špeciálnych vedomosti veľmi potrebný.   
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vyplýva, že počas 63 kalendárnych dní hráči absolvovali 50 tréningových jedno-
tiek a 18 prípravných resp. tréningových zápasov, čo je celkovo 6500 hodín za-
ťaženia. Nepohybovej (teoretickej) príprave venovali pozornosť  460 minút po-
čas celého makrocyklu prípravného obdobia II.. Domnievame sa, že nepohybová 
príprava bola uskutočňovaná len 20 minút pred každým prípravným zápasom, 
čo je málo postačujúce vzhľadom na skutočnosť že ide o kategóriu starších do-
rastencov, pre ktorých je rozvoj špeciálnych vedomosti veľmi potrebný.   
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KC Rz Rt R V  S  Koo  Σ PC HC PH VH Σ HČJ  HK HS  ŠS Σ

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
80 25 105 0 155 0 0 155 0 0 250 0 250 0 0 0 0 0 405

70 50 75 0 140 0 0 140 0 0 155 0 155 0 0 0 0 0 295

80 25 105 10 335 0 0 345 0 0 160 0 160 0 0 0 0 0 505

50 25 60 165 0 0 0 165 0 0 55 0 55 0 0 0 0 0 220

80 75 75 45 0 0 0 45 0 0 145 0 145 50 0 20 15 85 275

70 75 60 0 0 100 15 115 15 15 55 0 85 20 0 0 0 20 220

70 50 75 10 15 110 20 155 25 25 105 0 155 15 0 0 0 15 325

90 75 90 0 0 70 15 85 40 25 90 0 155 15 0 55 40 110 350

90 50 105 0 35 0 0 35 30 40 90 0 160 40 70 45 65 220 415

680 450 750 230 680 280 50 1240 110 105 1105 0 1320 140 70 120 120 450 3010

HERNÝ  TRÉNING HERNÝ  NÁCVIK

26.2.- 4.3.

ŠPECIÁLNE TRÉNINGOVÉ UKAZOVATELE

8.1. - 14.1.

Spolu
5.3. - 11.3.

19.2. - 25.2.

12.2. - 18.2.

5.2. - 11.2.

29.1. - 4.2.

22.1. - 28.1.

15.1. - 21.1.

DEŇ 
OBDOBIE

17+22+27  
∑

KONDIČNÝ TRÉNING

Z analýzy špeciálnych tréningových ukazovateľov, ktorú uvádzame v tabuľke 3 
je zrejmé, že tréneri najviac času venovali hernému tréningu, z metodicko-
organizačných foriem prevládali prípravné hry 1105 minút, ktorými sa pravde-
podobne tréneri snažili o komplexný rozvoj hernej spôsobilosti hráčov. 
V nešpecifickej príprave v rámci kondičného tréningu  tréneri venovali hlavnú 
pozornosť rozvoju vytrvalostných schopností (680 minút), ktorým sa intenzívne 
venovali v prvých troch mikrocykloch, kedy pravdepodobne išlo o rozvoj vše-
obecnej vytrvalosti. Rozvoju sily (280 minút) a rozvoju rýchlostných schopností 
(230 minút) venovali približne rovnakú pozornosť. Rozvoju koordinačných 
schopností venovali tréneri pozornosť v rozsahu 50 minút. 
 
Tab. 3  Špeciálne tréningové ukazovatele (VTU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Z percentuálneho zastúpenia herného tréningu a kondičného tréningu vidíme 
snahu trénerov o rozvoj pohybových schopností rovnako špecifickými, ale aj 
nešpecifickými prostriedkami v zastúpení 26 % : 28 %. 
V hernom nácviku prevládal nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednot-
livca na odstraňovanie technických nedostatkov. Nácviku a zdokonaľovaniu 
herného systému a štandardných situácií tréneri venovali intenzívnu pozornosť 
až v posledných dvoch mikrocykloch, kde bola už pravdepodobne snaha o čo 
najlepšiu prípravu na prvé súťažné stretnutie.  
Proporcionalitu súčastí tréningového procesu nám dokumentuje obrázok 1. Her-
ný tréning bol celkovo naplánovaný na 1320 minút. Herný nácvik trval 450 mi-
nút. V hernom nácviku prevládali herné činnosti jednotlivca 140 minút, herným 
kombináciám sa venovali 70 minút a herným systémom a štandardným situá-
ciám po 120 minút. Kompenzačné cvičenia predstavovali 680 minút, rozcviče-
nie pred zápasom bolo v rozsahu 480 minút a rozcvičenie pred tréningom 750 
minút. 
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Z percentuálneho zastúpenia herného tréningu a kondičného tréningu vidíme 
snahu trénerov o rozvoj pohybových schopností rovnako špecifickými, ale aj 
nešpecifickými prostriedkami v zastúpení 26 % : 28 %. 
V hernom nácviku prevládal nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednot-
livca na odstraňovanie technických nedostatkov. Nácviku a zdokonaľovaniu 
herného systému a štandardných situácií tréneri venovali intenzívnu pozornosť 
až v posledných dvoch mikrocykloch, kde bola už pravdepodobne snaha o čo 
najlepšiu prípravu na prvé súťažné stretnutie.  
Proporcionalitu súčastí tréningového procesu nám dokumentuje obrázok 1. Her-
ný tréning bol celkovo naplánovaný na 1320 minút. Herný nácvik trval 450 mi-
nút. V hernom nácviku prevládali herné činnosti jednotlivca 140 minút, herným 
kombináciám sa venovali 70 minút a herným systémom a štandardným situá-
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nie pred zápasom bolo v rozsahu 480 minút a rozcvičenie pred tréningom 750 
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Proporcionalita súčastí TP v PO II.

KT
26%

HT
28%

RS
37%

HN
9%

KT HT HN RS
 

 
Obr. 1 Percentuálny podiel jednotlivých súčastí tréningového procesu   

v sledovanom prípravnom období  II  
 
Priemerná hodnota maximálnej spotreby kyslíka (VO2max ml.kg-1.min-1) sledo-
vaného súboru bola 53,42 ml.kg-1.min-1. Najlepší výsledok dosiahol hráč F.D. 
63,63 ml.kg-1.min-1. Percento podkožného tuku zistené meraním hrúbky kožných 
rias dosiahlo sledované družstvo hodnotu 11,82, čo je v norme.  
Vo všeobecných motorických testoch hráči dosahovali nasledovné výsledky. 
V teste beh na 12 minút dosiahli v priemere 3101 metrov. Najlepší výkon 
v tomto teste dosiahol hráč K.J. 3420 metrov, a najhorší výkon dosiahol M.A. 
2640 metrov. V teste beh na 50 metrov bol priemerný čas družstva 6,60 s. Naj-
lepší čas sme namerali K.M. 6,31 s. V teste skok z miesta hráči v priemere do-
siahli výkon 241,6 cm. Najlepší výkon v teste skok z miesta dosiahol hráč K.M. 
262 cm. Pomerne vyrovnané výkony podávali hráči aj v špeciálnych motoric-
kých testoch, kde priemerný čas v teste člnkový beh na 5x10 metrov bol 11,48 s. 
Najlepší čas dosiahol hráč F.D. 10,94. V teste beh na 30 metrov dosiahol najlep-
ší čas K.M. 4,03 s. Priemerný čas v teste beh  na 30 metrov bol 4,24 s. 
 
ZÁVER PRÁCE 
Súčasná tendencia pre tréningový proces dorastencov vo výkonnostnom futbale 
je zintenzívniť a zvýšiť efektívnosť procesu prípravy. Domnievame sa , že tento 
krok bol naplnený nielen postačujúcim množstvom hodín zaťaženia (6500 mi-
nút), ale aj obsahovou náplňou prípravného obdobia II. V samotnom makrocykle 
bolo snahou trénerov, aby rozvoj kondičných schopností vychádzal 
z vývojových tendencií. Myslíme si, že v tréningovom procese starších doras-
tencov by mala byť výraznejšia prevaha herného tréningu, ktorá je pre danú ve-
kovú kategóriu efektívnejšia z hľadiska komplexného rozvoja hernej spôsobilos-
ti hráčov. 
Pri porovnaní výsledkov všeobecných a špeciálnych motorických testov 
s výsledkami Holienku (2006), ktoré boli namerané v kategórii starších doras-
tencov vo všetkých prvoligových kluboch v ročníku 2005/2006 boli naše vý-
sledky podobné. 
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V teste beh na 12 minút dosiahli v priemere 3101 metrov. Najlepší výkon 
v tomto teste dosiahol hráč K.J. 3420 metrov, a najhorší výkon dosiahol M.A. 
2640 metrov. V teste beh na 50 metrov bol priemerný čas družstva 6,60 s. Naj-
lepší čas sme namerali K.M. 6,31 s. V teste skok z miesta hráči v priemere do-
siahli výkon 241,6 cm. Najlepší výkon v teste skok z miesta dosiahol hráč K.M. 
262 cm. Pomerne vyrovnané výkony podávali hráči aj v špeciálnych motoric-
kých testoch, kde priemerný čas v teste člnkový beh na 5x10 metrov bol 11,48 s. 
Najlepší čas dosiahol hráč F.D. 10,94. V teste beh na 30 metrov dosiahol najlep-
ší čas K.M. 4,03 s. Priemerný čas v teste beh  na 30 metrov bol 4,24 s. 
 
ZÁVER PRÁCE 
Súčasná tendencia pre tréningový proces dorastencov vo výkonnostnom futbale 
je zintenzívniť a zvýšiť efektívnosť procesu prípravy. Domnievame sa , že tento 
krok bol naplnený nielen postačujúcim množstvom hodín zaťaženia (6500 mi-
nút), ale aj obsahovou náplňou prípravného obdobia II. V samotnom makrocykle 
bolo snahou trénerov, aby rozvoj kondičných schopností vychádzal 
z vývojových tendencií. Myslíme si, že v tréningovom procese starších doras-
tencov by mala byť výraznejšia prevaha herného tréningu, ktorá je pre danú ve-
kovú kategóriu efektívnejšia z hľadiska komplexného rozvoja hernej spôsobilos-
ti hráčov. 
Pri porovnaní výsledkov všeobecných a špeciálnych motorických testov 
s výsledkami Holienku (2006), ktoré boli namerané v kategórii starších doras-
tencov vo všetkých prvoligových kluboch v ročníku 2005/2006 boli naše vý-
sledky podobné. 
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ABSTRAKT 
Autori somatometricky vyšetrili 35 futbalistov bratislavských klubov, u ktorých 
merali 22 antropometrických ukazovateľov. Mladí futbalisti museli počas mera-
nia prekročiť 16 rokov a nedosiahli 17 rokov. Zo somatometrických ukazovate-
ľov sa určili somatotypy, vypočítali hodnoty ATH v kg,  %ATH, % tuku, BMI a 
ostatné somatometrické parametre sa štatisticky spracovali. Podľa zistených so-
matotypov sa futbalisti zaradili do výkonnostných zón podľa Štepničku (1977). 
 
ÚVOD 
Vyšetrili sme 35 mladých futbalistov z bratislavských klubov vo veku 16 rokov. 
Z antropometrických ukazovateľov sme vypočítali somatotypy, ktoré sme za-
niesli do somatochartu. V somatocharte sme zadelili futbalistov podľa výkon-
nosti do štyroch výkonnostných zón. 
 
METODIKA VÝSKUMU  
Sledovali sme 35 mladých futbalistov z bratislavských klubov vo veku 16 rokov, 
merali sme chlapcov, ktorí prekročili vekovú hranicu 16 rokov a počas merania 
neprekročili 17 rokov (priemerný decimálny vek bol 16,4 roka). Tréningové za-
ťaženie a športová výkonnosť bola u všetkých meraných futbalistov približne na 
rovnakej úrovni. Pri antropometrických meraniach sme sa snažili všetkým špor-
tovcom zabezpečiť rovnaké podmienky.  
Vyšetrovali sme 22 antropometrických ukazovateľov, na trupu a končatinách 
sme merali pravú stranu tela (Štepnička a kol.1979) – telesná výška a hmotnosť, 
výška v sede, rozpätie horných končatín, biakromiálna vzdialenosť (šírka ra-
mien), obvod hrudníka v kľude, pri vdychu, pri výdychu, obvod brucha, gluteál-
ny obvod (obvod sedacej oblasti), obvod ramena v kľude, obvod flektovaného 
ramena, obvod predlaktia, obvod stehna, obvod lýtka, kožné riasy nad trojhla-
vým svalom ramena, v podlopatkovej oblasti, v suprailiakálnej (nad bedrovým 
tŕňom) oblasti, nad lýtkom, biepikondylárnu vzdialenosť (vzdialenosť medzi 
nadhlavicami) ramennej a stehnovej kosti a bispinálnu vzdialenosť (vzdialenosť 
medzi prednými hornými tŕňmi bedrovej kosti). Na končatinách a trupe sme me-
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Z antropometrických ukazovateľov sme vypočítali somatotypy, ktoré sme za-
niesli do somatochartu. V somatocharte sme zadelili futbalistov podľa výkon-
nosti do štyroch výkonnostných zón. 
 
METODIKA VÝSKUMU  
Sledovali sme 35 mladých futbalistov z bratislavských klubov vo veku 16 rokov, 
merali sme chlapcov, ktorí prekročili vekovú hranicu 16 rokov a počas merania 
neprekročili 17 rokov (priemerný decimálny vek bol 16,4 roka). Tréningové za-
ťaženie a športová výkonnosť bola u všetkých meraných futbalistov približne na 
rovnakej úrovni. Pri antropometrických meraniach sme sa snažili všetkým špor-
tovcom zabezpečiť rovnaké podmienky.  
Vyšetrovali sme 22 antropometrických ukazovateľov, na trupu a končatinách 
sme merali pravú stranu tela (Štepnička a kol.1979) – telesná výška a hmotnosť, 
výška v sede, rozpätie horných končatín, biakromiálna vzdialenosť (šírka ra-
mien), obvod hrudníka v kľude, pri vdychu, pri výdychu, obvod brucha, gluteál-
ny obvod (obvod sedacej oblasti), obvod ramena v kľude, obvod flektovaného 
ramena, obvod predlaktia, obvod stehna, obvod lýtka, kožné riasy nad trojhla-
vým svalom ramena, v podlopatkovej oblasti, v suprailiakálnej (nad bedrovým 
tŕňom) oblasti, nad lýtkom, biepikondylárnu vzdialenosť (vzdialenosť medzi 
nadhlavicami) ramennej a stehnovej kosti a bispinálnu vzdialenosť (vzdialenosť 
medzi prednými hornými tŕňmi bedrovej kosti). Na končatinách a trupe sme me-
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rali pravú stranu.  Z týchto získaných hodnôt sme vypočítali % tuku, %ATH, 
ATH,  (Pařízková 1969, Drinkwater-Ross 1980) a BMI podľa Novotnej (1997). 
Ďalej sme z nameraných hodnôt určili somatotypy použitím Sheldonovej metó-
dy podľa Cartera (1975). Dosiahnuté hodnoty sme zaznačili do somatochartu, 
kde sa športovci zadelili do štyroch výkonnostných zón podľa Štepničku (1977). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Namerané somatometrické údaje sú v tabuľkách 1, 2 a 3, kde sú vypočítané aj 
aritmetické priemery, smerodajná odchýlka, medián a variačný rozptyl. V tabuľ-
ke 4 sú výška v sede, a vypočítaná hodnota BMI, hodnoty % tuku, % ATH a 
ATH (v kg). Somatotyp ako opis morfologického stavu jedinca vyjadrujeme 
tromi za sebou idúcimi číslami v poradí endomorf – mezomorf - ektomorf. Do-
siahnuté čísla sme zaznačili do somatochartu čiernymi bodmi. Priemerný soma-
totyp bol 2,5 – 4,0 - 3,6  a v somatocharte je zaznačený trojuholníkom (obr.1). 
Podľa Štepničku (1977) v somatocharte sa futbalisti zadelili do štyroch výkon-
nostných zón. V I. výkonnostnej zóne sú telesne podpriemerní futbalisti, z nášho 
súboru sa v tejto skupine nenachádzali žiadni futbalisti.  V II. výkonnostnej zóne 
sú menej výkonní športovci s predpokladom pre bežeckú vytrvalosť, v tejto zóne 
boli 4 futbalisti. III. výkonnostná zóna sú športovci s predpokladom pre silové 
športy, v tejto zóne boli 18 futbalisti. IV. výkonnostná zóna sú telesne najvý-
konnejší športovci a sem patrili 13 futbalisti. Z údajov vyplýva, že najviac futba-
listov je v III. výkonnostnej zóne, čo znamená väčšie silové predpoklady  mla-
dých futbalistov. 
Priemerná hodnota BMI je 21,2, ktorá svedčí o štíhlych postavách mladých fut-
balistov. 
 
Tabuľka 1  Somatometrické parametre 16- ročných futbalistov 
 

 BIA OH OH insp OH exsp OB OG OR OR fl.
Aritm.priemer 39,4 86,9 91,2 84,7 75,0 91,6 26,9 29,4 
Smer.odch. 2,7 4,8 4,7 4,6 5,0 3,9 2,6 2,8 
Median 40,0 87,0 91,0 85,0 74,0 91,8 26,5 29,3 
Min. 32,0 75,0 78,0 73,0 68,0 83,0 23,0 24,5 
Max. 44,0 96,0 101,0 93,0 93,0 105,0 34,5 37,5 
Var.rozpätie 12,0 21,0 23,0 20,0 25,0 22,0 11,5 13S,0 
     
    BIA – vzdialenosť medzi ľavým a pravým nadpleckom lopatky 
    OH – obvod hrudníka 
    OH insp. – obvod hrudníka pri vdychu 
    OH exp. – obvod hrudníka pri výdychu 
    OB – obvod brucha 
    OG – obvod sedacej oblasti 
    OR – obvod ramena 
    OR fl. – obvod flektovaného ramena 
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Tabuľka 2  Somatometrické parametre 16- ročných futbalistov  
 
 OP OS OL T SS SI C Bisp 
Aritm.priemer 25,0 54,3 36,3 9,8 8,9 8,4 5,2 23,4 
Smer.odch. 1,6 5,3 2,7 3,9 2,6 3,7 1,9 1,7 
Median 25,0 54,5 36,0 8,9 8,2 7,8 4,6 23,0 
Min. 22,5 28,5 31,0 5,0 5,7 4,6 3,1 20.0 
Max. 29,0 64,0 45,5 19,6 17,2 23,0 13,O 28,0 
Var.rozpätie 6,5 35,5 14,5 14,6 11,5 18,4 9,9 8,0 
 
    OP – obvod predlaktia 
    OS – obvod stehna 
    OL – obvod lýtka 
    T – kožná riasa nad trojhlavým svalom ramena 
    SS – kožná riasa pod lopatkou 
    SI – kožná riasa nad bedrovým tŕňom (suprailiakálna) 
    C – kožná riasa nad trojhlavým svalom lýtka 
    Bisp. – vzdialenosť medzi hornými prednými tŕňmi bedrovej kosti 
 
 
 
Tabuľka 3    Somatometrické a somatotypologické hodnoty 16- ročných futba-

listov 
 
 TH TV ROZP Š.hum Š.fem ENDO MEZO EKTO
Aritm.priemer 68,3 179,3 178,2 6,9 10,2 2,5 4,0 3,6 
Smer.odch. 7,0 5,8 7,4 0,4 0,6 0,9 1,1 0,9 
Median 68,0 180,3 178,5 6,9 10,3 2,4 3,7 3,7 
Min. 56,0 168,0 163,0 5,9 9,2 1,4 1,8 1,7 
Max. 88,0 192,0 192,0 8,1 11,7 5,1 7,3 5,0 
Var.rozpätie 32,0 24,0 29,0 2,2 2,5 3,7 5,4 3,3 
 
    TH – telesná hmotnosť 
    TV – telesná výška 
    ROZP – rozpätie horných končatín 
    Š.humer – vzdialenosť medzi nadhlavicami ramennej kosti 
    Š.fem – vzdialenosť medzi nadhlavicami stehnovej kosti    
    ENDO – endomorfná zložka 
    MEZO – mezomorfná zložka 
    EKTO – ektomorfná zložka 
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Tabuľka 2  Somatometrické parametre 16- ročných futbalistov  
 
 OP OS OL T SS SI C Bisp 
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Median 25,0 54,5 36,0 8,9 8,2 7,8 4,6 23,0 
Min. 22,5 28,5 31,0 5,0 5,7 4,6 3,1 20.0 
Max. 29,0 64,0 45,5 19,6 17,2 23,0 13,O 28,0 
Var.rozpätie 6,5 35,5 14,5 14,6 11,5 18,4 9,9 8,0 
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    SI – kožná riasa nad bedrovým tŕňom (suprailiakálna) 
    C – kožná riasa nad trojhlavým svalom lýtka 
    Bisp. – vzdialenosť medzi hornými prednými tŕňmi bedrovej kosti 
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 Tabuľka 4  Somatometrické hodnoty výšky v sede, body mas index a hodnoty  
tuku futbalistov 

          
 VS BMI %tuku %ATH ATH(kg)
Aritm.priemer 90,1 21,2 12,4 87,6 59,7 
Smer.odch. 3,4 1,7 3,9 3,9 5,2 
Median 92,0 21,0 11,7 88,3 59,3 
Min. 83,0 18,7 7,8 74,0 50,7 
Max. 96,0 25,6 26,0 92,2 74,9 
Var.rozpätie 13,0 6,9 18,3 18,3 24,2 
 
VS – výška v sede 
BMI – body mass index   
ATH – aktívna telesná hmotnosť 
 
V literatúre sme nenašli podobný súbor futbalistov, ktorý by sme mohli antro-
pometricky porovnať s naším súborom futbalistov. Náš súbor sme porovnávali 
s rovesníkmi bežnej slovenskej populácie chlapcov, ktorých namerali Bláha a 
kol. (1986) na československej spartakiáde v roku 1955. Tieto údaje bežnej po-
pulácie sú v zátvorkách. 
Telesná hmotnosť 68,3 (64,3), telesná výška 179,3 (175,4), biakromiálna šírka 
39,4 (39,3), bispinálna šírka 23,4 (23,8), biepikondylárna šírka ramennej kosti 
6,9 (7,0), biepikondylárna šírka stehnovej kosti 10,2 (9,6), obvod hrudníka 86,9 
(87,2), obvod brucha 75,0 (76,1), gluteálny obvod 91,6 (91,0) obvod ramena 
v kľude 26,9 (26,7), obvod flektovaného ramena 29,4 (29,6), obvod predlaktia 
25,0 (26,0), obvod stehna 54,3 (50,0), obvod lýtka 36,3 (36,0), suprailiakálna 
kožná riasa 8,4 (5,6), kožná riasa na trojhlavým svalom ramena 9,8 (7,6), sub-
skapulárna kožná riasa 8,9 (6,2), kožná riasa nad  lýtkom 5,2 (4,0), % tuku 12,4 
(10,2), ATH v kg 59,7 (47,9) endomorfná zložka 2,5 (2,3), mezomorfná zložka 
4,0 (4,9), ektomorfná zložka 3,6 (3,5). 
 
ZÁVER 
Z výsledkov vyplýva, že 16-roční futbalisti majú na rozdiel od bežnej populácie 
z roku 1955 vyššie tieto parametre: telesná výška a hmotnosť, obvody na dolnej 
končatine, % tuku a aj ATH v kg. Vo výkonnostných zónach najviac futbalistov 
je v III. zóne, čo svedčí o prevahe silových schopností. Futbal patrí medzi rých-
lostno – silové športy a preto doporučujeme u mladých futbalistov tréning 
s bežeckými a koordinačnými cvičeniami. BMI svedčí o štíhlych úpostavách. 
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Obr. 1  Somatochart 16 - ročných futbalistov  
   I.– IV. –  polia pre štyri výkonnostné skupiny 
   • somatotypy jednotlivých futbalistov 
   ∆ priemerný somatotyp 
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SOMATOMETRY AND SOMATOTHYPOLOGY 16 - YEARS SOCCERS 
 
Binovský Alexander, Holienka Miroslav - Faculty of Psychical Education and 
Sport, Comenius University, Bratislava 
 
SUMMARY 
The authors studied group of 35 young soccers in the age 16 years. In 22 soma-
tometric measurements they have examined with the following somatotype de-
terminations. The authors have observed that players the group were in zone 
mesomorphic component. The players have included into performance zones (I. 
- IV.) according to types (Štepnička). In zone II. were 4, in zone III. were 18 and 
zone IV. were 13 soccers. 
 
Key words: soccer, somatometry, somatotypology  
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SUMMARY 
The authors studied group of 35 young soccers in the age 16 years. In 22 soma-
tometric measurements they have examined with the following somatotype de-
terminations. The authors have observed that players the group were in zone 
mesomorphic component. The players have included into performance zones (I. 
- IV.) according to types (Štepnička). In zone II. were 4, in zone III. were 18 and 
zone IV. were 13 soccers. 
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ABSTRAKT 
V príspevku zisťujeme súvislosti medzi presnosťou zakladania útoku a násled-
nou kvalitou zakončenia útoku vo vzájomných zápasoch družstiev Slovenska a 
Českej republiky v kvalifikácii na ME 2007 vo volejbale mužov. Zároveň zisťu-
jeme súvislosti medzi presnosťou príjmu podania a prekvapivosťou následného 
útoku hodnotenou na základe početnosti blokujúcich hráčov súpera. Opierali 
sme sa o vecne – logickú analýzu kvalitatívnej diferenciácie sledovaných pre-
menných a výsledky  χ2 – testu. Zistili sme, že u sledovaných družstiev nie sú 
signifikantné rozdiely v kvalite zakladania útoku i jeho zakončení. Na druhej 
strane účinnosť zakončenia útoku po príjme podania  signifikantne  závisela od 
presnosti zakladania útoku v sledovaných zápasoch len u družstva Česka. Pres-
nosť zakladania útoku má vplyv na vytvorenie výhodnejších herných situácií pri 
zakončení útoku u obidvoch hodnotených družstiev.  
 
ÚVOD 
V súčasnom vrcholovom volejbale je diagnostika herného výkonu nezbytnou 
súčasťou športovej prípravy družstiev. Význam diagnostiky herného výkonu 
vidíme predovšetkým ako zdroj informácií pre vyhodnotenie účinnosti tréninko-
vého procesu, jeho následné korekcie, slúži na posúdenie herného výkonu jed-
notlivcov a celého družstva, na posúdenie stratégie a taktiky hry vlastného druž-
stva i súpera, či na zisťovanie tendencií vývoja hry apod. 
V súčasnosti sa odborníci zhodujú v metodike hodnotenia herného výkonu. O-
rientujú sa na jednotlivé herné činnosti, ktorých počet sa mení podľa požiada-
viek na celý hodnotiaci systém (PŘIDAL, 2001). Na hodnotenie úrovne realizá-
cie herných činností jednotlivca (HČJ) sa používajú hodnotiace stupnice – bo-
dovacie škály v rozsahu od 2 po 6 stupňov podľa potrieb a zámerov sledovania.  
Výskumné práce zamerané na analýzu vzťahov medzi jednotlivými hernými 
činnosťami riešili viacerí autori. KAPLAN (1984) charakterizoval vybrané fak-
tory a kritériá útočného úderu (nahrávka, druh útočného úderu, miesto úderu, 
druh kombinácie, smer úderu, druh bloku) v ich vzájomných súvislostiach, ktoré 
limitujú výkon hráčov a efektivitu v herných činnostiach jednotlivo ako aj 
v celom zápase. Výsledky analýzy poukázali na štatistické závislosti a vzťahy 
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medzi jednotlivými premennými. Podrobnou analýzou individuálnych útočných 
akcií sa zaoberal KRAKE (1988). Autor objasňoval súvislosti medzi jednotli-
vými útočnými akciami a ich úspešnosťou v závislosti od miesta konania 
a rozdielnych podmienok. PŘIDAL a ZAPLETALOVÁ (1997) analyzovali 
vplyv kvality podania na úspešnosť družstva v obrannej fáze hry pri hre na sieti 
a v poli. Zistili, že kvalita podania signifikantne súvisí s kvalitou obrany na sieti 
u všetkých družstiev. PŘIDAL (2001) sledoval závislosť kvality HČJ od kvality 
realizácie predchádzajúcej HČJ v hernom reťazci u družstiev kadetov. Zistil sig-
nifikantné závislosti medzi jednotlivými sledovanými premennými. 
PAPADIMITRIOU a kol. (2004) riešili kauzálne vzťahy medzi súperovým po-
daním a zakladaním útoku u gréckych nahrávačov. Zistili, že kvalita príjmu sú-
perovho podania nepriamo determinuje útočnú stratégiu nahrávačov, hoci nemá 
priamy vplyv na efektivitu nahrávky a taktiku vedenia útoku družstva. Autori 
však zdôrazňujú, že útočná efektivita závisí od príjmu podania. 
 
CIEĽ PRÁCE 
Cieľom tejto štúdie je zistiť rozdiely pri zakladaní a následnom zakončení útoku 
po príjme podania u vybraných vrcholových družstiev mužov vo vzájomných 
zápasoch. 
 
HYPOTÉZY 
Zložitosť cieľových požiadaviek si vyžaduje konštrukciu určitého systému hy-
potéz. Pri ich formulácii vychádzame z existujúcich teoretických a empirických 
poznatkov i praktických skúseností v danej oblasti. 
 
Hypotéza 1: Predpokládáme, že u sledovaných družstiev nebudú významné roz-
diely v kvalite zakladania útoku i jeho zakončení.  
 
Hypotéza 2: Predpokládáme, že účinnosť zakončenia útoku  významne súvisí 
s presnosťou zakladania útoku u obidvoch hodnotených družstiev. 
 
Hypotéza 3: Predpokládáme, že presnosť zakladania útoku má vplyv na vytvo-
renie výhodnejších herných situácií pri zakončení útoku u obidvoch hodnote-
ných družstiev.  
 
ÚLOHY 

1. Vytvoriť metodiku registrácie a hodnotenia sledovaných premenných. 
2. Objasniť kauzálne vzťahy medzi presnosťou zakladania útoku po príjme 

podania a jeho zakončením. 
3. Objasniť kauzálne vzťahy medzi presnosťou zakladania útoku po príjme 

podania a počtom blokujúcich hráčov súpera pri následnom útoku. 
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METODIKA 
Skúmaný súbor tvorili  reprezentačné družstvá mužov Slovenska (SVK) a  Čes-
ka (CZE) vo volejbale, ktoré sme hodnotili vo dvoch vzájomných zápasoch hra-
ných v kvalifikácii o postup na ME 2007. V prvom zápase zvíťazilo družstvo 
SVK 3 : 0 (22, 20, 15) a v druhom prehralo 1 : 3 (24, - 20, -17, -17). Celkove 
v štvorčlennej kvalifikačnej skupine družstvo SVK obsadilo prvé a družstvo 
CZE druhé miesto. 
K sledovaniu vybranných premenných  v zápase sme použili metódu priameho 
pozorovania v prirodzených podmienkach s využitím prenosného videorekordé-
ru. 
Pre registráciu hodnotených premenných  sme vyhotovili záznamový hárok.                
Záznamový hárok umožňoval registrovať herné činnosti v poradí ako nasledova-
li za sebou v každej rozohre.  
Hodnotili sme druh HČJ (príjem podania, útočný úder) a početnosť blokujúcich 
hráčov súpera v závislosti od presnosti príjmu podania útočiaceho družstva. 
Príjmom podania chápeme zakladanie útoku a útočným úderom jeho zakonče-
nie.  
Kvalitu realizácie HČJ sme hodnotili dvojstupňovou, resp., trojstupňovou škálou 
v nasledujúcej podobe: 
 
Príjem podania 
1 -  presný príjem podania, ktorý umožňuje akúkoľvek nahrávku do všetkých 

smerov;        
2 -  nepresný príjem podania, ktorý neumožňuje nahrávku do všetkých smerov. 
 
Útočný úder 
1 -  priamy bod pre útočiace družstvo; 
2 -  po útoku rozohra pokračuje ďalej 
3 -  hráč útočil chybne – bod pre súpera. 
 
Počet blokujúcich hráčov súpera pri útoku realizovanom po presnej, resp. nepre-
snej prihrávke sme rozlišovali následovne: bez bloku a jednoblok , nekompaktný 
„roztrhaný“ dvojblok, kompaktný dvojblok a trojblok. Rozdelenie dvojbloku na 
kompaktný, resp. nekompaktný nám priniesla súčasná herná prax vrcholových 
družstiev, kde rýchlosť útoku častokrát neumožňuje predovšetkým stredovému 
hráčovi presunúť sa na miesto blokovania včas a spolu s druhým blokujúcim 
hráčom bez „dier“ prehradiť priestor nad sieťou.  
Pri spracovaní výsledkov sme použili metódy matematickej štatistiky. Na ziste-
nie súvislostí medzi kvalitatívnymi vzťahmi sledovaných premenných sme pou-
žili χ2 – test.  
Signifikantnosť rozdielov sme vyhodnocovali na 5% (*) a 1 % (**) hladine šta-
tistickej významnosti.  
Na interpretáciu výsledkov výskumu sme využívali postupy opierajúce sa o lo-
gické metódy, predovšetkým induktivno – deduktívnu metódu. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Analýza kauzalných vzťahov medzi presnosťou zakladania a zakončenia útoku 
po príjme podania 
V prvom kroku sme zisťovali rozdiely medzi presnosťou príjmu podania a účin-
nosťou zakončenia útoku u hodnotených družstiev. Zistili sme, že rozdiely 
v presnosti príjmu podania i v účinnosti útoku medzi sledovanými družstvami 
SVK a CZE nie sú signifikantné na zvolenej hladine štatistickej významnosti. 
Na základe  získaných výsledkov tak môžeme našu prvú hypotézu pokladať za 
potvrdenú. 
U obidvoch družstiev sa však ukazuje, že presný príjem podania na vrcholovej 
úrovni v mužskom volejbale prevláda a v našich sledovaniach tvoril 66% 
(SVK), resp. až 75% (CZE) zo všetkých príjmov podania (Tab 1). Účinnosť ú-
točného úderu po príjme podania bola u družstva SVK vyššia (59,7%) 
v porovnaní s družstvom CZE (44,8%) a na druhej strane družstvo CZE relatív-
ne častejšie v útoku chybovalo (Tab 2). Tieto zistenia pokladáme za dôležitý 
faktor úspešnosti družstva SVK v sledovaných zápasoch.  

 
Kvalita príjmu po-
dania/družstvo 

SVK CZE 

Presný príjem n 
%

67 
66,3 

79 
75,2 

Nepresný prí-
jem 

n 
%

34 
33,7 

26 
24,8 

χ2   = 1,976 
Sign = 0,1598 
SV = 1 

 

Tab. 1  Súvislosť medzi presnosťou príjmu podania a hodnotenými družstvami    
vo vzájomných zápasoch 

 
Kvalita útočné-
ho úde-
ru/družstvo 

 SVK CZE 

Ú.ú za 1 n 
% 

55 
54,5 

47 
44,8 

Ú.ú za 2 n 
% 

28 
27,3 

33 
21,4 

Ú.ú za 3 n 
% 

18 
17,8 

25 
23,8 

χ2   = 2,099 
Sign = 0,3499 
SV = 2 

 

Tab. 2  Súvislosť medzi účinnosťou útočného úderu a hodnotenými družstvami  
vo vzájomných zápasoch 

 
Pri zisťovaní vzťahov  medzi presnosťou zakladania a následnou kvalitou za-
končenia útoku sme sa opierali o vecne – logickú analýzu kvalitatívnej diferen-
ciácie hodnotených HČJ u sledovaných družstiev a výsledky χ2- testu pri určo-
vaní existencie a úrovne vzájomnej závislosti medzi predchádzajúcou (príjem 
podania) a následnou HČJ (útočný úder). 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Analýza kauzalných vzťahov medzi presnosťou zakladania a zakončenia útoku 
po príjme podania 
V prvom kroku sme zisťovali rozdiely medzi presnosťou príjmu podania a účin-
nosťou zakončenia útoku u hodnotených družstiev. Zistili sme, že rozdiely 
v presnosti príjmu podania i v účinnosti útoku medzi sledovanými družstvami 
SVK a CZE nie sú signifikantné na zvolenej hladine štatistickej významnosti. 
Na základe  získaných výsledkov tak môžeme našu prvú hypotézu pokladať za 
potvrdenú. 
U obidvoch družstiev sa však ukazuje, že presný príjem podania na vrcholovej 
úrovni v mužskom volejbale prevláda a v našich sledovaniach tvoril 66% 
(SVK), resp. až 75% (CZE) zo všetkých príjmov podania (Tab 1). Účinnosť ú-
točného úderu po príjme podania bola u družstva SVK vyššia (59,7%) 
v porovnaní s družstvom CZE (44,8%) a na druhej strane družstvo CZE relatív-
ne častejšie v útoku chybovalo (Tab 2). Tieto zistenia pokladáme za dôležitý 
faktor úspešnosti družstva SVK v sledovaných zápasoch.  

 
Kvalita príjmu po-
dania/družstvo 

SVK CZE 

Presný príjem n 
%

67 
66,3 

79 
75,2 

Nepresný prí-
jem 

n 
%

34 
33,7 

26 
24,8 

χ2   = 1,976 
Sign = 0,1598 
SV = 1 

 

Tab. 1  Súvislosť medzi presnosťou príjmu podania a hodnotenými družstvami    
vo vzájomných zápasoch 

 
Kvalita útočné-
ho úde-
ru/družstvo 

 SVK CZE 

Ú.ú za 1 n 
% 

55 
54,5 

47 
44,8 

Ú.ú za 2 n 
% 

28 
27,3 

33 
21,4 

Ú.ú za 3 n 
% 

18 
17,8 

25 
23,8 

χ2   = 2,099 
Sign = 0,3499 
SV = 2 

 

Tab. 2  Súvislosť medzi účinnosťou útočného úderu a hodnotenými družstvami  
vo vzájomných zápasoch 
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Signifikantný vzťah sme zistili len u družstva Česka (Tab 3 a 4). Hypotéza 2 sa 
nám tak potvrdila len u českého družstva. 
Tendencie frekvenčného výskytu sledovaných premenných však boli u obidvoch 
družstiev podobné. Po presnom príjme podania je účinnosť útoku (stupeň 1) 
vyššia ako po nepresnom príjme podania. Na druhej strane pri nepresnom príjme 
sme zistili vyššiu chybovosť ako po presnom príjme podania. Ukazuje sa, že u 
CZE v hodnotených zápasoch bol najväčší rozdiel oproti družstvu SVK vo veľ-
mi neúčinnom útoku po nepresnom príjme podania, kde účinný útok tvoril len 
19,3% zo všetkých útokov družstva. Družstvo SVK však dosiahlo účinnosť až 
44,1%. Potvrdili sa tak subjektívne poznatky, že družstvo SVK v súčasnosti dis-
ponuje kvalitnejšími útočníkmi z okrajov siete ako družstvo CZE, čo môžeme 
dokumentovať aj relatívne účinnejším útokom SVK aj po presnom príjme poda-
nia. 
 

 
Presnosť príjmu 
podania/kvalita 
ú.ú. 

Ú.ú za 1 Ú.ú. za 2 Ú.ú. za 3 

Presný príjem n 
% 

40 
59,7 

16 
23,9 

11 
16,4 

Nepresný prí-
jem 

n 
% 

15 
44,1 

12 
35,3 

7 
20,6 

χ2   = 2,286 
Sign = 0,3189 
SV = 2 

 

Tab. 3  Súvislosti medzi presnosťou príjmu podania a následným útočným úde-
rom – SVK 

 
Presnosť príjmu 
podania/kvalita 
ú.ú. 

Ú.ú za 1 Ú.ú. za 2 Ú.ú. za 3 

Presný príjem n 
% 

42 
53,2 

19 
24,0 

18 
22,8 

Nepresný prí-
jem 

n 
% 

5 
19,3 

14 
53,8 

7 
26,9 

χ2   = 10,698** 
Sign = 4,7E-3 
SV = 2 

 

Tab. 4  Súvislosti medzi presnosťou príjmu podania a následným útočným úde-
rom – CZE 
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Obr. 1  Účinnosť útoku po presnom (1) a nepresnom príjme podania (2) u sledo-

vaných družstiev 
 
Analýza kauzálnych vzťahov medzi presnosťou zakladania útoku a počtom blo-
kujúcich hráčov súpera pri následnom útoku družstva 
 
Pri zisťovaní vzťahov  medzi presnosťou zakladania útoku a počtom blokujúcich 
hráčov súpera pri následnom útoku družstva sme sa opierali o vecne – logickú 
analýzu kvalitatívnej diferenciácie hodnotených herných činností a výsledky χ2- 
testu pri určovaní existencie a úrovne závislosti medzi predchádzajúcim príj-
mom podania a následným počtom blokujúcich hráčov súpera. Početnosť zú-
častnených hráčov súpera na bloku  vyjadruje prekvapivosť vedenia útoku. 
Z empirických poznatkov vieme, že proti menšiemu počtu blokujúcich hráčov 
má útočník lepšiu východziu pozíciu pre účinné zakončenie útoku ako proti 
sformovanej obrane. Preto je základná stratéga všetkých vrcholových družstiev 
zameraná na postavenie čo najvyššieho počtu blokujúcich hráčov proti útočné-
mu úderu. Tieto možnosti sú limitované presnosťou prihrávky. Po presnej pri-
hrávke vrcholové družstvá útočia po rýchlych útočných kombináciach, ktorých 
variabilita klesá nepresnosťou prihrávky. Schopnosť postaviť skupinový blok 
tak presnosťou prihrávky a následnou rýchlosťou a prekvapivosťou  útočnej 
kombinácie klesá. 
Tieto základné stratégie sa potvrdili aj v našom výskume, kde sme zistili signifi-
kantný vzťah medzi sledovanými premennými u obidvoch družstev (Tab 5 a 6). 
Hypotézu 3 tak môžeme pokladať za potvrdenú. 
Zistený frekvenčný výskyt ukazuje aj na určité rozdiely medzi sledovanými 
družstvami predovšetkým po presnom príjme podania. Družstvo SVK útočilo 
proti jednobloku až v 37 % prípadoch na rozdiel od CZE, ktoré si vytvorilo také-
to výhodné situácie len v 27 % prípadoch. Na druhej strane CZE muselo útočiť 
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variabilita klesá nepresnosťou prihrávky. Schopnosť postaviť skupinový blok 
tak presnosťou prihrávky a následnou rýchlosťou a prekvapivosťou  útočnej 
kombinácie klesá. 
Tieto základné stratégie sa potvrdili aj v našom výskume, kde sme zistili signifi-
kantný vzťah medzi sledovanými premennými u obidvoch družstev (Tab 5 a 6). 
Hypotézu 3 tak môžeme pokladať za potvrdenú. 
Zistený frekvenčný výskyt ukazuje aj na určité rozdiely medzi sledovanými 
družstvami predovšetkým po presnom príjme podania. Družstvo SVK útočilo 
proti jednobloku až v 37 % prípadoch na rozdiel od CZE, ktoré si vytvorilo také-
to výhodné situácie len v 27 % prípadoch. Na druhej strane CZE muselo útočiť 
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Obr. 1  Účinnosť útoku po presnom (1) a nepresnom príjme podania (2) u sledo-
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proti kompaktnému dvojbloku po presnom príjme podania až v 38 % prípadoch 
na rozdiel od SVK, ktoré útočilo proti kompaktnému dvojbloku len v 30 % prí-
padoch. Po nepresnom príjme podania sú výsledky sledovania prakticky totožné. 
Ukazuje sa tak, že vo vzájomných zápasoch v kvalifikácii na ME 2007 družstvo 
SVK, ak si vytvorilo vhodné podmienky na zakladanie útoku, dokázalo oproti 
družstvu CZE efektívnejšie zúžitkovať  takéto herné situácie na možnosť útočiť 
častejšie proti nekompaktnej obrane súpera (bez bloku, jednoblok). Domnieva-
me sa, že zistené ukazovatele sú výsledkom rýchlejšej a prekvapivejšej nahráv-
ky u družstva SVK. Aj v týchto výsledkoch môžeme hľadať dôvod vyššej rela-
tívnej účinnosti útoku slovenského družstva. 
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ZÁVER  
Domnievame sa, že použitými postupmi a analýzami sme prispeli ku kauzálne-
mu vysvetleniu významných faktorov herného výkonu družstva vo volejbale. 
Naše postupy založené na príčinno – dôsledkových vzťahoch vo volejbalovej 
rozohre umožnili hlbšie preniknúť do zákonitostí pôsobiacich pri zakladaní a 
vedení útoku po príjme podania.      
Ukazuje sa, že presnosť príjmu podania signifikantne súvisí s následnou účin-
nosťou útoku družstva. Pre družstvo je však veľkou výhodou ak dokáže účinne 
zaútočiť aj po nepresnom príjme podania, čo určite dodáva istotu samotnému 
útočníkovi ako i celému družstvu. Takto to bolo aj v prípade družstva SVK 
v sledovaných dvoch zápasoch. Vyššia pravdepodobnosť účinného útoku čias-
točne súvisí aj s početnosťou blokujúcich hráčov súpera. Nahrávači musia vyu-
žiť presný príjem podania na prekvapivé založenie útoku. Aj v tomto sledova-
nom ukazovateli dosiahlo družstva SVK relatívne častejšie výhodné podmienky 
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pre zakončenie útoku ako družstvo CZE. Na druhej strane si uvedomujeme, že 
len prekvapivosť miesta vedenia útoku nemusí byť vždy rozhodujúcim činite-
ľom úspešného útoku. V úvahu treba brať aj ďaľšie faktory ovplyvňujúce voľbu 
nahrávača pri distribúcii nahrávok ako je napr. kvalita jednotlivých útočníkov 
družstva, ich momentálne postavenie z hľadiska rotácii apod. 
V práci sme sa zamerali len na analýzu dvoch kľúčových zápasov kvalifikácie 
na ME mužov vo volejbale z pohľadu reprezentačného družstva Slovenska. Ve-
rifikácia poznatkov predovšetkým na ostatné vekové kategorie mužov či žien si 
vyžaduje osobitné sledovania.  
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FEEDBACK OF EXACTNESS TRANSITION ATTACK ON 
EFFICIENCY OF SPIKING IN MENS TOP VOLLEYBALL 
 

Vladimír Přidal – Department of Games, Faculty of Physical Education and 
Sport, Comenius University, Bratislava 

 

SUMMARY 
In our article we find out corelations between the exactness transitation attack 
and following quality of attack in matches between Slovakia and Czech republic 
in qualification to mens volleyball European Championship 2007. Also we find 
out corelations between exactness serve – reception and surprisness of following 
variable and results of χ2 – test. The result was that there are no significiant dif-
ferences in quality of transition attack and the spiking also. On other side effe-
ciency of spiking after serve – reception depended on exactness of transition at-
tack only in seen matches of Czech team. Exactness of transition attack has a 
feedback for creating advange play situation in spiking at both judged teams. 
 

Key words: volleyball, qualitative analysis, game performance 
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ABSTRAKT 
V práci sme sa zaoberali hodnotením herného výkonu extraligového družstva 
mužov v hádzanej. Vyhodnotili sme aktivitu družstva vo vybraných útočných 
a obranných systémoch družstva, ďalej sme zrealizovali hodnotenie herného vý-
konu brankárov. Sledovali sme 35 zápasov jednej sezóny najvyššej súťaže 
v hádzanej mužov na Slovensku, výsledné hodnoty sme porovnali s dvomi pre-
chádzajúcimi sezónami toho istého družstva. 
 
ÚVOD 
Základným elementom športovej výkonnosti je športový výkon. Havlíček 
(1995) ho definuje ako aktuálny prejav športovej výkonnosti, t.j. schopnosti 
podať výkon v pohybovej činnosti vymedzenej pravidlami. V športových hrách 
rozlišujeme individuálny športový výkon (hráčsky výkon) a herný výkon druž-
stva, ktorý je samozrejme založený na výkonoch jednotlivcov, ale jeho výsledná 
úroveň je určovaná súhrou členov kolektívu. V hádzanej sa posudzuje herný vý-
kon družstva subjektívnym hodnotením. Družstvo sleduje kvalifikovaný odbor-
ník v takých činnostiach, u ktorých sa predpokladá, že predstavujú základ her-
ného výkonu družstva v zápase, a že sú z hľadiska výsledku zápasu limitujúce. 
Východiskom pri hodnotení herného výkonu družstva v zápase je metóda hod-
notenia kritických prípadov úspešných a neúspešných herných činností. Za kri-
tický prípad sa považuje taká aktivita hádzanára alebo skupiny hráčov v zápase, 
ktorá výrazne umožňuje alebo zabraňuje dosiahnuť cieľ hry. Kritický prípad by 
mal byť ľahko pozorovateľný, jasne formulovaný a jednoznačný. 
Hodnotením herného výkonu družstva v hádzanej sa zaoberalo viacero autorov: 
Táborský (1989), Zaťková (1994), Langhof (1996), Zaťková , Hianik (1996). 
Problémom predchádzajúcich hodnotení bolo: 

 že niektoré preferovali viac útočnú fázu hry ako obrannú,  
 že väčšinou vychádzali z registrácie individuálnych aktivít hráčov 

a prakticky nehodnotili spoluprácu hráčov na ihrisku,  
 že tréner na základe ich analýzy veľmi ťažko získa údaje o činnosti druž-

stva v jednotlivých obranných či útočných systémoch.  
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Hodnotenie Hianika (2005) monitorovalo aktivitu družstva v takých obranných 
a útočných systémoch, ktoré sa vyskytujú v hre. V útočnej fáze hry sa evidovalo 
22 kritických prípadov, v obrannej 17 a pri hodnotení herného výkonu branká-
rov 22 kritických prípadov. Kritériom úspešnosti bolo úspešné alebo neúspešné 
riešenie hernej situácie, pričom kvôli možnosti vyhodnotenia individuálneho 
športového výkonu autor použil štvorbodovú stupnicu kvantifikácie.  
 
CIEĽ PRÁCE 
Cieľom práce je vyhodnotiť herný výkon extraligového družstva v hádzanej po-
čas jedného súťažného obdobia 
 
ÚLOHY PRÁCE 
U1 Realizovať sledovanie majstrovských zápasov extraligového družstva 
v priebehu jedného súťažného obdobia 
 

U2 Vyhodnotiť herný výkon sledovaného družstva v hádzanej a porovnať ho 
z predchádzajúcimi dvomi sezónami. 
 
METODIKA PRÁCE 
Sledovaný súbor tvorilo hádzanárske družstvo mužov ŠKP Bratislava, ktoré bo-
lo účastníkom najvyššej súťaže na Slovensku. Sedemnásťčlenný káder tvorili 
traja seniorsky a štyria juniorsky reprezentanti Slovenska. 
Pri stanovení podmienok výskumu sme vychádzali z cieľa a úloh práce. Navrh-
nuté sledovanie sme realizovali počas jedného súťažného ročníka v trvaní 48 
týždňov, kedy sme sledovali 35 majstrovských zápasov. Družstvo sa prebojova-
lo do záverečných „Play off“ zápasov o majstra Slovenska a obsadilo konečné 4. 
miesto v súťaži. 
Pre splnenie úloh práce sme využili počítačový program „Hodnotenie herného 
výkonu družstva v hádzanej“ podľa Hianika (2005). 
Frekvenciu výskytu a úspešnosť vybraných kritických herných situácií v zápase 
sme zaznamenávali nepriamym pozorovaním – analýzou videozáznamu. Krité-
riom hodnotenia úspešnosti bolo pre nás úspešné (+) alebo neúspešné (-) rieše-
nie hernej situácie. 
Získané vyhodnotenie sme vytvorili v najrozšírenejšom tabuľkovom procesore 
MICROSOFT EXCEL. Všetky vyhodnotenia sme realizovali v grafickom tvare. 
Pri zovšeobecnení výsledkov a formulácii záverov sme použili metódy logickej 
a vecnej analýzy a syntézy. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Vyhodnotenie herného výkonu družstva sme orientovali do štyroch hlavných 
častí: 

1. Celkové vyhodnotenie herného výkonu družstva. 
2. Útočná fáza hry. 
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rov 22 kritických prípadov. Kritériom úspešnosti bolo úspešné alebo neúspešné 
riešenie hernej situácie, pričom kvôli možnosti vyhodnotenia individuálneho 
športového výkonu autor použil štvorbodovú stupnicu kvantifikácie.  
 
CIEĽ PRÁCE 
Cieľom práce je vyhodnotiť herný výkon extraligového družstva v hádzanej po-
čas jedného súťažného obdobia 
 
ÚLOHY PRÁCE 
U1 Realizovať sledovanie majstrovských zápasov extraligového družstva 
v priebehu jedného súťažného obdobia 
 

U2 Vyhodnotiť herný výkon sledovaného družstva v hádzanej a porovnať ho 
z predchádzajúcimi dvomi sezónami. 
 
METODIKA PRÁCE 
Sledovaný súbor tvorilo hádzanárske družstvo mužov ŠKP Bratislava, ktoré bo-
lo účastníkom najvyššej súťaže na Slovensku. Sedemnásťčlenný káder tvorili 
traja seniorsky a štyria juniorsky reprezentanti Slovenska. 
Pri stanovení podmienok výskumu sme vychádzali z cieľa a úloh práce. Navrh-
nuté sledovanie sme realizovali počas jedného súťažného ročníka v trvaní 48 
týždňov, kedy sme sledovali 35 majstrovských zápasov. Družstvo sa prebojova-
lo do záverečných „Play off“ zápasov o majstra Slovenska a obsadilo konečné 4. 
miesto v súťaži. 
Pre splnenie úloh práce sme využili počítačový program „Hodnotenie herného 
výkonu družstva v hádzanej“ podľa Hianika (2005). 
Frekvenciu výskytu a úspešnosť vybraných kritických herných situácií v zápase 
sme zaznamenávali nepriamym pozorovaním – analýzou videozáznamu. Krité-
riom hodnotenia úspešnosti bolo pre nás úspešné (+) alebo neúspešné (-) rieše-
nie hernej situácie. 
Získané vyhodnotenie sme vytvorili v najrozšírenejšom tabuľkovom procesore 
MICROSOFT EXCEL. Všetky vyhodnotenia sme realizovali v grafickom tvare. 
Pri zovšeobecnení výsledkov a formulácii záverov sme použili metódy logickej 
a vecnej analýzy a syntézy. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Vyhodnotenie herného výkonu družstva sme orientovali do štyroch hlavných 
častí: 

1. Celkové vyhodnotenie herného výkonu družstva. 
2. Útočná fáza hry. 
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3. Obranná fáza hry. 
4. Hra brankára. 

 
Celkové vyhodnotenie herného výkonu družstva 
 

Celkové vyhodnotenie herného výkonu družstva v zvolenom období alebo zápa-
se je vyjadrené podielom kladných kritických situácií ku všetkým sledovaným 
kritickým herným situáciám (obr. 1). Údaj je vyjadrený v percentuálnej hodnote. 
Sledovanie sme realizovali v troch sezónach za sebou, v prvej sezóne to bolo 54 
%, v druhej 58% a v tretej 57 %. 
  

 
 

Obrázok 1 Celkové vyhodnotenie herného výkonu družstva 
 
Veľmi zaujímavé pre trénera v praxi je vytvorenie grafu úspešnosti družstva 
v päťminútových zápasových intervaloch (obr. 2). Tréner tak môže registrovať 
úspešné, prípadne neúspešné časové fázy hry družstva alebo konkrétneho hráča. 
Družstvo bolo najefektívnejšie v druhej a záverečnej päťminútovke zápasu 
(59%). Najproblematickejší úsek pre kolektív bol od 20. do 25. minúty (51%). 
 

 
 

Obrázok 2 Úspešnosť družstva v päťminútových úsekoch zápasu 
Útočná fáza hry 
 

Prvý údaj vyhodnotenia útočnej fázy hry nám graficky a percentuálne vyjadruje 
celkovú úspešnosť družstva v útoku (obr. 3). ŠKP Bratislava zaregistroval v pr-
vej sledovanej sezóne -  51% úspešnosť, v druhej - 57% a v tretej - 59%. Úroveň 
hry v útočnej fáze mala teda stúpajúcu úroveň. 
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Obrázok 3 Celková úspešnosť družstva v útočnej fáze hry 
 
Grafické znázornenie „Úspešnosti v útoku“ nám prezentuje aktivitu družstva 
v postupnom útoku, protiútoku, hry v početnom oslabení a presile (obr. 4). Hra 
v početnom oslabení v sledovanom družstve vykazovala v troch sledovaných 
sezónach nasledovnú úspešnosť: prvá – 43%, druhá – 58%, tretia – 55%. Ak 
tréner pozorne sleduje tieto výsledné dáta, môže sa v tréningovom procese opie-
rať o konkrétne hodnoty zlepšenia či zhoršenia hry družstva alebo jednotlivca 
v hre v početnom oslabení. Na základe toho zmení útočný systém, prípadne vy-
mení neúspešného hráča v tejto veľmi významnej fáze hry v zápase. 
 

 
 

Obrázok 4 Úspešnosť družstva v druhoch útoku a útočných systémoch 
 
Úspešnosť v postupnom útoku  nám graficky znázorňuje úspešnosť družstva 
v štyroch systémoch: útočný systém s jedným pivotmanom, útočný systém 
s dvomi pivotmanmi, útočný systém proti kombinovanej a osobnej obrane 
a útočný systém bez pivotmana (obr. 4). Družstvo sa najefektívnejšie presadzo-
valo útočnými systémami s dvomi pivotmanmi (59%) a proti kombinovanej ob-
rane súpera (60%). 
 
Úspešnosť v protiútoku nám rozčleňuje aktivitu družstva v troch fázach protiú-
toku: v prvej fáze, druhej fáze a protiútoku po začiatočnom hode (obr. 4). Prvá 
fáza protiútoku predstavuje vlastne protiútok jednotlivca (70%), druhá fáza pro-
tiútoku vyjadruje protiútok v skupine hráčov proti ešte nezorganizovanej obrane 
súpera (59%) a protiútok po začiatočnom hode („rýchly stred“) nám udáva akti-
vitu družstva v protiútoku po obdržanom góle (64%).  

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 
 

 65 
 

 

 
 

Obrázok 3 Celková úspešnosť družstva v útočnej fáze hry 
 
Grafické znázornenie „Úspešnosti v útoku“ nám prezentuje aktivitu družstva 
v postupnom útoku, protiútoku, hry v početnom oslabení a presile (obr. 4). Hra 
v početnom oslabení v sledovanom družstve vykazovala v troch sledovaných 
sezónach nasledovnú úspešnosť: prvá – 43%, druhá – 58%, tretia – 55%. Ak 
tréner pozorne sleduje tieto výsledné dáta, môže sa v tréningovom procese opie-
rať o konkrétne hodnoty zlepšenia či zhoršenia hry družstva alebo jednotlivca 
v hre v početnom oslabení. Na základe toho zmení útočný systém, prípadne vy-
mení neúspešného hráča v tejto veľmi významnej fáze hry v zápase. 
 

 
 

Obrázok 4 Úspešnosť družstva v druhoch útoku a útočných systémoch 
 
Úspešnosť v postupnom útoku  nám graficky znázorňuje úspešnosť družstva 
v štyroch systémoch: útočný systém s jedným pivotmanom, útočný systém 
s dvomi pivotmanmi, útočný systém proti kombinovanej a osobnej obrane 
a útočný systém bez pivotmana (obr. 4). Družstvo sa najefektívnejšie presadzo-
valo útočnými systémami s dvomi pivotmanmi (59%) a proti kombinovanej ob-
rane súpera (60%). 
 
Úspešnosť v protiútoku nám rozčleňuje aktivitu družstva v troch fázach protiú-
toku: v prvej fáze, druhej fáze a protiútoku po začiatočnom hode (obr. 4). Prvá 
fáza protiútoku predstavuje vlastne protiútok jednotlivca (70%), druhá fáza pro-
tiútoku vyjadruje protiútok v skupine hráčov proti ešte nezorganizovanej obrane 
súpera (59%) a protiútok po začiatočnom hode („rýchly stred“) nám udáva akti-
vitu družstva v protiútoku po obdržanom góle (64%).  

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 
 

 65 
 

 

 
 

Obrázok 3 Celková úspešnosť družstva v útočnej fáze hry 
 
Grafické znázornenie „Úspešnosti v útoku“ nám prezentuje aktivitu družstva 
v postupnom útoku, protiútoku, hry v početnom oslabení a presile (obr. 4). Hra 
v početnom oslabení v sledovanom družstve vykazovala v troch sledovaných 
sezónach nasledovnú úspešnosť: prvá – 43%, druhá – 58%, tretia – 55%. Ak 
tréner pozorne sleduje tieto výsledné dáta, môže sa v tréningovom procese opie-
rať o konkrétne hodnoty zlepšenia či zhoršenia hry družstva alebo jednotlivca 
v hre v početnom oslabení. Na základe toho zmení útočný systém, prípadne vy-
mení neúspešného hráča v tejto veľmi významnej fáze hry v zápase. 
 

 
 

Obrázok 4 Úspešnosť družstva v druhoch útoku a útočných systémoch 
 
Úspešnosť v postupnom útoku  nám graficky znázorňuje úspešnosť družstva 
v štyroch systémoch: útočný systém s jedným pivotmanom, útočný systém 
s dvomi pivotmanmi, útočný systém proti kombinovanej a osobnej obrane 
a útočný systém bez pivotmana (obr. 4). Družstvo sa najefektívnejšie presadzo-
valo útočnými systémami s dvomi pivotmanmi (59%) a proti kombinovanej ob-
rane súpera (60%). 
 
Úspešnosť v protiútoku nám rozčleňuje aktivitu družstva v troch fázach protiú-
toku: v prvej fáze, druhej fáze a protiútoku po začiatočnom hode (obr. 4). Prvá 
fáza protiútoku predstavuje vlastne protiútok jednotlivca (70%), druhá fáza pro-
tiútoku vyjadruje protiútok v skupine hráčov proti ešte nezorganizovanej obrane 
súpera (59%) a protiútok po začiatočnom hode („rýchly stred“) nám udáva akti-
vitu družstva v protiútoku po obdržanom góle (64%).  

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 
 

 65 
 

 

 
 

Obrázok 3 Celková úspešnosť družstva v útočnej fáze hry 
 
Grafické znázornenie „Úspešnosti v útoku“ nám prezentuje aktivitu družstva 
v postupnom útoku, protiútoku, hry v početnom oslabení a presile (obr. 4). Hra 
v početnom oslabení v sledovanom družstve vykazovala v troch sledovaných 
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Obrázok 4 Úspešnosť družstva v druhoch útoku a útočných systémoch 
 
Úspešnosť v postupnom útoku  nám graficky znázorňuje úspešnosť družstva 
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valo útočnými systémami s dvomi pivotmanmi (59%) a proti kombinovanej ob-
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fáza protiútoku predstavuje vlastne protiútok jednotlivca (70%), druhá fáza pro-
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vitu družstva v protiútoku po obdržanom góle (64%).  
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Úspešnosť streľby z jednotlivých hráčskych funkcií nám graficky znázorňuje ak-
tivitu družstva z jednotlivých priestorov pred bránkoviskom súpera (obr. 5). 
Družstvo nespĺňalo kritériá úspešnosti pri streľbe z priestoru krídla (48%) 
a streľbe z protiútoku (66%).  
 

Podiel gólov z jednotlivých priestorov nám ukazuje percentuálnu hodnotu vo 
vzťahu k celkovému počtu strelených gólov (obr. 5). Údaje sú pre trénera dôle-
žité vzhľadom k celkovej „rozloženosti“ strelených gólov z jednotlivých priesto-
rov. Výsledné údaje môže porovnať s hodnotami najlepších družstiev, a tak sa 
pokúsiť reagovať na vývojové trendy v hádzanej. 
 

 
 

Obrázok 5 Úspešnosť streľby a podiel dosiahnutých gólov z hráčskych funkcií 
 
Početnosť kritických herných situácií v útoku a Početnosť vybraných kritických 
herných situácií v útoku na zápas  nám znázorňujú aktivitu družstva vo výz-
namných kritických herných situáciách z hľadiska výsledku zápasu: asistencie, 
zisk sedemmetrových hodov, zisk odrazenej lopty v útoku, straty lopty, preruše-
nia hráča v útoku a vylúčení hráčov. Posledné dva grafy nám udávajú priemernú 
hodnotu vybraných herných situácií v útoku na zápas (obr. 6). Na základe našich 
empirických skúseností vieme, že práve početnosť asistencií, zisku sedemmet-
rových hodov, strát lôpt a prerušení hráča v útoku limituje výsledok zápasu. 
Oproti predchádzajúcim dvom sezónam nastalo výrazné zlepšenie loptovej tech-
nike, keď sme zaznamenali v priemere 14,7 technických chýb v zápase (prvá 
a druhá sezóna 16) a v prerušení hráča v útoku 5,3 prerušení v zápase (prvá se-
zóna 14, druhá 7). 
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Obrázok 6 Frekvencia výskytu sledovaných kritických situácií v útočnej fáze 
hry 

 
Obranná fáza hry 
 

Prvý údaj vyhodnotenia obrannej fázy hry nám graficky percentuálne vyjadruje 
celkovú úspešnosť družstva v obrane (obr. 7). ŠKP Bratislava zaznamenala 
v prvej sezóne -  62% úspešnosť, v druhej - 65% a v tretej - 62%. 
 

 
 

Obrázok 7 Celková úspešnosť družstva v obrannej fáze hry 
 

Úspešnosť v obrane nám znázorňuje úspešnosť družstva v bránení postupného 
útoku, protiútoku, bránenia v početnom oslabení a v početnej prevahe (obr. 8). 
Na základe zistených údajov je zrejmé, že družstvo malo oproti minulým sezó-
nam problémy najmä v bránení protiútoku súpera (prvá sezóna – 61%, druhá – 
62%, tretia – 45%) a v bránení v početnom oslabení (prvá sezóna – 43%, druhá 
– 58%, tretia – 48%). Pokles herného výkonu bol spôsobený podľa nás odcho-
dom štyroch hráčov, ktorí mali v obrannej fáze významné miesto v družstve.  
 

Úspešnosť v obrane postupného útoku nám vyjadruje aktivitu družstva 
v zasunutých obranných systémoch (0:6, 0:5), vo vysunutých obranných systé-
moch (1:5, 2:4), kombinovaných obranných systémoch (1+5, 2+4) a systéme 
osobnej obrany. Na základe zistených údajov môžeme tvrdiť, že družstvo bolo 
výrazne úspešnejšie vo vysunutých a kombinovaných obranných systémoch, ako 
v zasunutých (obr. 8). 
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Obrázok 8 Úspešnosť družstva v druhoch obrany a obranných systémoch 
 
Úspešnosť v obrane protiútoku sme sledovali v troch základných fázach. Zisťo-
vali sme, s akou aktivitou bráni družstvo prvú a druhú fázu protiútoku a ako 
bráni po strelení gólu (obr. 9). Významné zhoršenie zaznamenalo družstvo pri 
bránení druhej fázy protiútoku (prvá sezóna – 58%, druhá – 62%, tretia – 40%). 
 

Veľmi zaujímavé údaje sme zaznamenali pri sledovaní „Úspešnosti v bránení 
herných činností súpera“. Obrannú činnosť hráčov sme rozdelili na základe toho 
či bránia individuálnu činnosť, základnú kombináciu alebo špeciálnu útočnú 
kombináciu (obr. 9). Evidentne najúspešnejší boli obrancovia pri obrane indivi-
duálnej činnosti (88%), základnú útočnú kombináciu bránili s úspešnosťou 48% 
a špeciálnu len s 15% úspešnosťou.  
 

 
 

Obrázok 9 Úspešnosť družstva pri bránení protiútoku a herných činnostiach sú-
pera 

 
Početnosť kritických herných situácií v obrane a Početnosť vybraných kritických 
herných situácií v obrane na zápas  nám znázorňujú aktivitu družstva vo výz-
namných kritických herných situáciách k výsledku zápasu: zisk lopty, blokova-
nie streľby, bránenie odrazenej lopty, zavinenie sedemmetrového hodu, vylúče-
nia hráčov a nevynútený chyba súpera (obr. 10). Ďalšie dva grafy nám udávajú 
priemernú hodnotu vybraných herných situácií v obrane na zápas. Družstvo si 
udržalo výbornú úroveň pri zisku lopty v zápase (prvá sezóna 14,5, druhá 14,7, 
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Úspešnosť v obrane protiútoku sme sledovali v troch základných fázach. Zisťo-
vali sme, s akou aktivitou bráni družstvo prvú a druhú fázu protiútoku a ako 
bráni po strelení gólu (obr. 9). Významné zhoršenie zaznamenalo družstvo pri 
bránení druhej fázy protiútoku (prvá sezóna – 58%, druhá – 62%, tretia – 40%). 
 

Veľmi zaujímavé údaje sme zaznamenali pri sledovaní „Úspešnosti v bránení 
herných činností súpera“. Obrannú činnosť hráčov sme rozdelili na základe toho 
či bránia individuálnu činnosť, základnú kombináciu alebo špeciálnu útočnú 
kombináciu (obr. 9). Evidentne najúspešnejší boli obrancovia pri obrane indivi-
duálnej činnosti (88%), základnú útočnú kombináciu bránili s úspešnosťou 48% 
a špeciálnu len s 15% úspešnosťou.  
 

 
 

Obrázok 9 Úspešnosť družstva pri bránení protiútoku a herných činnostiach sú-
pera 

 
Početnosť kritických herných situácií v obrane a Početnosť vybraných kritických 
herných situácií v obrane na zápas  nám znázorňujú aktivitu družstva vo výz-
namných kritických herných situáciách k výsledku zápasu: zisk lopty, blokova-
nie streľby, bránenie odrazenej lopty, zavinenie sedemmetrového hodu, vylúče-
nia hráčov a nevynútený chyba súpera (obr. 10). Ďalšie dva grafy nám udávajú 
priemernú hodnotu vybraných herných situácií v obrane na zápas. Družstvo si 
udržalo výbornú úroveň pri zisku lopty v zápase (prvá sezóna 14,5, druhá 14,7, 
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tretia 14,5) a zhoršilo sa v blokovaní súperových striel (prvá sezóna 7,6, druhá 
8,7, tretia 6,6). Bolo to zrejme spôsobené aj zmenou základného obranného sys-
tému, keď v treťom sledovanom období družstvo preferovalo vysunuté obranné 
systémy, kým v prvom to bol predovšetkým obranný systém 0:6.  
 

 
 

Obrázok 10 Frekvencia výskytu sledovaných kritických situácií v obrannej fáze 
hry 

 
Hra brankára 
 

Centrálny údaj úspešnosti brankárov nám znázorňuje ich celkovú úspešnosť. Je 
to percentuálne vyjadrenie nielen úspešnosti zásahov v bránke ale aj jeho hry 
v bránkovisku a v poli (obr. 11). Ako veľmi významná sa nám v tomto prípade 
ukázala kvantifikácia herného výkonu brankárov. Kým v prvej sezóne brankári 
získali 322 bodov, v nasledujúcej to bolo 273 a v poslednej brankári zaznamena-
li zisk -130 bodov. 
 

 
 

Obrázok 11 Celková úspešnosť brankárov v zápase 
 
Úspešnosť zásahov brankárov z jednotlivých priestorov pred bránkoviskom (obr. 
12) sme netradične rozdelili na zásahy z priestorov spoza čiary voľného hodu 
(spojka C), zásahy proti streľbe zo siedmich – deviatich metrov (spojka B) 
a zásahy proti streľbe skokom do bránkoviska (spojka A). Na základe výslednej 
úspešnosti brankárov (25%) môžeme konštatovať, že brankári dosiahli veľmi 
slabú úroveň výkonnosti (prvá sezóna – 36%, druhá – 37%, tretia – 25%). Bolo 
to spôsobené odchodom najskúsenejšieho brankára z klubu. 
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Obrázok 12 Úspešnosť zásahov brankárov  
 
Podiel obdržaných gólov z jednotlivých priestorov pred bránkoviskom nám vy-
jadruje z ktorých priestorov družstvo obdržalo góly (obr. 13). Tieto údaje sú 
zaujímavé nielen pre brankárov, ale aj pre obrannú činnosť družstva. Konštatu-
jeme, že družstvo bolo najmenej efektívne v bránení súperových krídiel (166 
gólov) a spojok z väčších vzdialeností (187 gólov). 
 

 
 

Obrázok 13 Podiel obdržaných gólov z jednotlivých priestorov pred bránkovi-
skom 

 
Počet kritických herných situácií brankára nám znázorňuje aktivitu brankárov 
vo významných kritických herných situáciách hry brankára v bránkovisku 
a v poli: založenie protiútoku, asistencia, zisk lopty, strata lopty, obranná hra 
brankára v poli, streľba brankára a vylúčenia (obr. 14). Uvedené herné situácie 
sú z hľadiska zvýšeného tempa hry čoraz významnejšie a mali by sa veľmi pre-
cízne hodnotiť. Pre sledované družstvo je zrejmé, že brankári boli príliš ustrá-
chaný pri bránení protiútoku súpera (žiaden zisk lopty a iba tri dobré obranné 
zásahy v priebehu 35 majstrovských zápasov je naozaj málo). Brankári neza-
znamenali žiaden strelecký pokus a založili v priemere štyri protiútoky v zápase. 
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Obrázok 14 Frekvencia výskytu sledovaných kritických situácií v hre brankára 
 
ZÁVER 
V práci sme sa zaoberali hodnotením herného výkonu extraligového družstva 
mužov v hádzanej. Vyhodnotili sme aktivitu družstva vo vybraných útočných 
a obranných systémoch družstva, ďalej sme zrealizovali hodnotenie herného vý-
konu brankárov. Sledovali sme 35 zápasov jednej sezóny najvyššej súťaže 
v hádzanej mužov na Slovensku, výsledné hodnoty sme porovnali s dvomi pre-
chádzajúcimi sezónami toho istého družstva.  
V sledovanej sezóne zaznamenalo družstvo zlepšenie: 

 v druhom a záverečnom päťminútovom úseku hry (59 % úspešnosť), 
 v útočnej fáze hry (59 % úspešnosť), 
 v priemernom počte technických chýb na zápas (14,7), 
 v priemernom počte ziskov lôpt v obrannej fáze hry (14,5). 

 
Družstvo sa naopak zhoršilo: 

 v úseku od 20. do 25. minúty hry v zápase (51 % úspešnosť), 
 v úspešnosti streľby z priestoru krídla (48 % ), 
 v úspešnosti streľby z protiútoku (66 %), 
 v úspešnosti obrany protiútoku (45 %), 
 v bránení pri početnom oslabení (48 %), 
 v priemernom výskyte blokovania striel súpera v jednom zápase(6,6), 
 v úspešnosti chytania brankárov (25 %), 
 v aktivite brankárov v útočnej a obrannej hre (založenie štyroch protiúto-

kov v zápase, žiaden zisk lopty a iba tri dobré obranné zásahy). 
 
LITERATÚRA 
HAVLÍČEK, I.: Športový výkon. In: Sýkora, F. et alo. Telesná výchova a šport. 
Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského, 1995, p. 280. 
HIANIK, J.: Vybrané kapitoly z taktiky hádzanej II. Základné obranné činnosti. 
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2005. 
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ABSTRAKT 
Pravidlo o povinnom striedaní u mladších žiakov sa používa na Slovensku od 
roku januára 2004 doteraz. Hráčske formácie mladších žiakov sú označené fa-
rebnými páskami, majú štyri farby. Strieda sa po jednominútovom intervale. 
Sledovali sme 11 a 12 ročné deti v 86. zápasoch, celkove 1806 probantov        
v 1. žiackej lige ŠHT. Umelé prerušovanie hry má vplyv na samotnú hru a na 
vybrané herné ukazovatele v hokejovom zápase. V priemere v zápase sa to pre-
javuje na: počte hráčov, ktorí sa dotknú puku v minútovom intervale, na prie-
mernom počte prihrávok za minútový interval zápasu, na diferenciácií času hrá-
ča počas pravidelného striedania v rámci hry na 3 alebo 4 formácie a to podľa 
postov obrancu alebo útočníka. Z dôvodov zistených výsledkov navrhujeme 
spomínané pravidlo nevyužívať ďalej v hokejovej praxi.  
 
ÚVOD 
Na Slovensku v januári 2004 v polovici hokejovej sezóny bolo zavedené do pra-
xe úplne nové pravidlo: Pravidlá Slovenského zväzu ľadového hokeja pre 
POVINNÉ STRIEDANIE (Siroťák, 2004) mladších žiakov. Ide o tzv. povinné 
striedanie hráčov v kategórií šiestakov a siedmakov. V súťaži hráčov 6. a 7. 
športovej hokejovej triedy (poznámka: ďalej skratka ŠHT), kde v súťažných zá-
pasoch hráči boli označení farebnými páskami po päťkách a povinne striedali 
v pravidelných časových minútových intervaloch sme vykonali odbornú štúdiu – 
analýzu vybraných ukazovateľov zápasu.  
 
TEORETICKÝ ROZBOR PROBLEMATIKY 
Hlásateľ s časomiery a následne signalizáciou rozhodca bez ohľadu na herný dej 
a jeho vývoj prerušoval hru po minúte. V podstate takýto experimentálny zásah 
do vnútorného deja hry týchto 11 a 12 ročných chlapcov z hľadiska zavedenia 
absolútne nových podmienok v hre nebol u nás nikdy, nikde inde vopred 
a zvlášť otestovaný! Zavedené pravidlo prinieslo nedorozumenie medzi tréner-
mi, hráčmi, rozhodcami, nakoniec aj medzi divákmi rodičmi. Prejavilo sa na: 
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rozporuplnom osobnom poznaní zúčastnených aktérov, odchádzajúcej radosti 
z hry nádejných hráčov, na nemotivujúcich herných skúsenostiach detí.  
Hravosť je prirodzená črta, ktorú má v sebe každý z nás. Hravosť prináša so se-
bou hlavne radosť. Mládež a deti sú od narodenia hravé, prirodzené, súťaživé, 
hrania a zábavy chtivé. Sú proste prirodzené! Ak sa aj rýchlo unavia, dokážu sa 
pomerne skoro zotaviť a znovu baviť, hrať sa, súťažiť a mať radosť z hry (akej-
koľvek). Majú v sebe prirodzenú túžbu súperiť, prirodzene porovnávať sa, hrať 
(často čokoľvek, akúkoľvek hru), nekonečne veľakrát súperiť v hre, aj po čias-
točnom neúspechu či sklamaní znovu a opäť hrať sa a súťažiť... Sú predovšet-
kým schopné nechať sa správne viesť, najmä ak majú správneho vodcu – tréne-
ra. A cieľ! A ten je: byť lepší, vyhrávať (respektíve prijať prehru)! Tým získava-
jú schopnosť vyhrávať alebo schopnosť vedieť férovo prijať prehru – prehrávať! 
Opačný príklad pre nich znamená často nudu, znechutenie, sklamanie a zlosť na 
športové okolie. Je umenie hrať a či je umenie striedať?! Vďaka širokému ko-
lektívu spoluautorov a na základe tohto článku sme sa pokúsili dať na tému po-
vinného striedania (Siroťák, 2004) u mladších žiakov objektívnu i odbornú cha-
rakteristiku súčasného stavu tohto pravidla a pochopiteľne i odborné odporúča-
nia pre MO SZĽH, pre trénerov SZĽH, pre rodičov. Hlavne pre deti, ktoré sú 
hravé, súťaživé a veríme, že tým vždy zostanú prirodzené. 
 
CIEĽ  
Cieľom príspevku je získať objektívne poznatky o vplyve pravidla jednominú-
tového povinného striedania mladších žiakov na vybrané ukazovatele zápasu 
v ľadovom hokeji 
 
HYPOTÉZA 
Predpokladáme, že prijatým pravidlom SZĽH z roku 2004 pre povinné strieda-
nie hráčov v kategórií mladších žiakov v 1. žiackej lige budú u samotných hrá-
čov v hre obmedzené herné ukazovatele: počet hráčov, ktorí sa dotknú puku 
v minútovom intervale, priemerný počet prihrávok za minútový interval za zá-
pas, diferenciácia času hráča počas pravidelného striedania v rámci hry na 3 ale-
bo 4 formácie a podľa postov obranca alebo útočník.  
 
ÚLOHY 
1. Charakterizovať vekovú kategóriu mladších žiakov a analyzovať súčasný 

stav v oblasti pravidla hry povinného striedania v súťažných zápasoch 1. 
žiackej ligy.  

2. Spontánne vybrať zápasy hokejových družstiev mladších žiakov v rámci ce-
lého Slovenska a vykonať analýzu zameranú na vybrané ukazovatele hry 
v kontrolných súboroch 6. a 7. ŠHT. 

3. Získané výsledky porovnať, vyhodnotiť a navrhnúť závery a odporúčania do 
praxe.  

 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 
 

 74 
 

 

rozporuplnom osobnom poznaní zúčastnených aktérov, odchádzajúcej radosti 
z hry nádejných hráčov, na nemotivujúcich herných skúsenostiach detí.  
Hravosť je prirodzená črta, ktorú má v sebe každý z nás. Hravosť prináša so se-
bou hlavne radosť. Mládež a deti sú od narodenia hravé, prirodzené, súťaživé, 
hrania a zábavy chtivé. Sú proste prirodzené! Ak sa aj rýchlo unavia, dokážu sa 
pomerne skoro zotaviť a znovu baviť, hrať sa, súťažiť a mať radosť z hry (akej-
koľvek). Majú v sebe prirodzenú túžbu súperiť, prirodzene porovnávať sa, hrať 
(často čokoľvek, akúkoľvek hru), nekonečne veľakrát súperiť v hre, aj po čias-
točnom neúspechu či sklamaní znovu a opäť hrať sa a súťažiť... Sú predovšet-
kým schopné nechať sa správne viesť, najmä ak majú správneho vodcu – tréne-
ra. A cieľ! A ten je: byť lepší, vyhrávať (respektíve prijať prehru)! Tým získava-
jú schopnosť vyhrávať alebo schopnosť vedieť férovo prijať prehru – prehrávať! 
Opačný príklad pre nich znamená často nudu, znechutenie, sklamanie a zlosť na 
športové okolie. Je umenie hrať a či je umenie striedať?! Vďaka širokému ko-
lektívu spoluautorov a na základe tohto článku sme sa pokúsili dať na tému po-
vinného striedania (Siroťák, 2004) u mladších žiakov objektívnu i odbornú cha-
rakteristiku súčasného stavu tohto pravidla a pochopiteľne i odborné odporúča-
nia pre MO SZĽH, pre trénerov SZĽH, pre rodičov. Hlavne pre deti, ktoré sú 
hravé, súťaživé a veríme, že tým vždy zostanú prirodzené. 
 
CIEĽ  
Cieľom príspevku je získať objektívne poznatky o vplyve pravidla jednominú-
tového povinného striedania mladších žiakov na vybrané ukazovatele zápasu 
v ľadovom hokeji 
 
HYPOTÉZA 
Predpokladáme, že prijatým pravidlom SZĽH z roku 2004 pre povinné strieda-
nie hráčov v kategórií mladších žiakov v 1. žiackej lige budú u samotných hrá-
čov v hre obmedzené herné ukazovatele: počet hráčov, ktorí sa dotknú puku 
v minútovom intervale, priemerný počet prihrávok za minútový interval za zá-
pas, diferenciácia času hráča počas pravidelného striedania v rámci hry na 3 ale-
bo 4 formácie a podľa postov obranca alebo útočník.  
 
ÚLOHY 
1. Charakterizovať vekovú kategóriu mladších žiakov a analyzovať súčasný 

stav v oblasti pravidla hry povinného striedania v súťažných zápasoch 1. 
žiackej ligy.  

2. Spontánne vybrať zápasy hokejových družstiev mladších žiakov v rámci ce-
lého Slovenska a vykonať analýzu zameranú na vybrané ukazovatele hry 
v kontrolných súboroch 6. a 7. ŠHT. 

3. Získané výsledky porovnať, vyhodnotiť a navrhnúť závery a odporúčania do 
praxe.  

 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 
 

 74 
 

 

rozporuplnom osobnom poznaní zúčastnených aktérov, odchádzajúcej radosti 
z hry nádejných hráčov, na nemotivujúcich herných skúsenostiach detí.  
Hravosť je prirodzená črta, ktorú má v sebe každý z nás. Hravosť prináša so se-
bou hlavne radosť. Mládež a deti sú od narodenia hravé, prirodzené, súťaživé, 
hrania a zábavy chtivé. Sú proste prirodzené! Ak sa aj rýchlo unavia, dokážu sa 
pomerne skoro zotaviť a znovu baviť, hrať sa, súťažiť a mať radosť z hry (akej-
koľvek). Majú v sebe prirodzenú túžbu súperiť, prirodzene porovnávať sa, hrať 
(často čokoľvek, akúkoľvek hru), nekonečne veľakrát súperiť v hre, aj po čias-
točnom neúspechu či sklamaní znovu a opäť hrať sa a súťažiť... Sú predovšet-
kým schopné nechať sa správne viesť, najmä ak majú správneho vodcu – tréne-
ra. A cieľ! A ten je: byť lepší, vyhrávať (respektíve prijať prehru)! Tým získava-
jú schopnosť vyhrávať alebo schopnosť vedieť férovo prijať prehru – prehrávať! 
Opačný príklad pre nich znamená často nudu, znechutenie, sklamanie a zlosť na 
športové okolie. Je umenie hrať a či je umenie striedať?! Vďaka širokému ko-
lektívu spoluautorov a na základe tohto článku sme sa pokúsili dať na tému po-
vinného striedania (Siroťák, 2004) u mladších žiakov objektívnu i odbornú cha-
rakteristiku súčasného stavu tohto pravidla a pochopiteľne i odborné odporúča-
nia pre MO SZĽH, pre trénerov SZĽH, pre rodičov. Hlavne pre deti, ktoré sú 
hravé, súťaživé a veríme, že tým vždy zostanú prirodzené. 
 
CIEĽ  
Cieľom príspevku je získať objektívne poznatky o vplyve pravidla jednominú-
tového povinného striedania mladších žiakov na vybrané ukazovatele zápasu 
v ľadovom hokeji 
 
HYPOTÉZA 
Predpokladáme, že prijatým pravidlom SZĽH z roku 2004 pre povinné strieda-
nie hráčov v kategórií mladších žiakov v 1. žiackej lige budú u samotných hrá-
čov v hre obmedzené herné ukazovatele: počet hráčov, ktorí sa dotknú puku 
v minútovom intervale, priemerný počet prihrávok za minútový interval za zá-
pas, diferenciácia času hráča počas pravidelného striedania v rámci hry na 3 ale-
bo 4 formácie a podľa postov obranca alebo útočník.  
 
ÚLOHY 
1. Charakterizovať vekovú kategóriu mladších žiakov a analyzovať súčasný 

stav v oblasti pravidla hry povinného striedania v súťažných zápasoch 1. 
žiackej ligy.  

2. Spontánne vybrať zápasy hokejových družstiev mladších žiakov v rámci ce-
lého Slovenska a vykonať analýzu zameranú na vybrané ukazovatele hry 
v kontrolných súboroch 6. a 7. ŠHT. 

3. Získané výsledky porovnať, vyhodnotiť a navrhnúť závery a odporúčania do 
praxe.  

 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 
 

 74 
 

 

rozporuplnom osobnom poznaní zúčastnených aktérov, odchádzajúcej radosti 
z hry nádejných hráčov, na nemotivujúcich herných skúsenostiach detí.  
Hravosť je prirodzená črta, ktorú má v sebe každý z nás. Hravosť prináša so se-
bou hlavne radosť. Mládež a deti sú od narodenia hravé, prirodzené, súťaživé, 
hrania a zábavy chtivé. Sú proste prirodzené! Ak sa aj rýchlo unavia, dokážu sa 
pomerne skoro zotaviť a znovu baviť, hrať sa, súťažiť a mať radosť z hry (akej-
koľvek). Majú v sebe prirodzenú túžbu súperiť, prirodzene porovnávať sa, hrať 
(často čokoľvek, akúkoľvek hru), nekonečne veľakrát súperiť v hre, aj po čias-
točnom neúspechu či sklamaní znovu a opäť hrať sa a súťažiť... Sú predovšet-
kým schopné nechať sa správne viesť, najmä ak majú správneho vodcu – tréne-
ra. A cieľ! A ten je: byť lepší, vyhrávať (respektíve prijať prehru)! Tým získava-
jú schopnosť vyhrávať alebo schopnosť vedieť férovo prijať prehru – prehrávať! 
Opačný príklad pre nich znamená často nudu, znechutenie, sklamanie a zlosť na 
športové okolie. Je umenie hrať a či je umenie striedať?! Vďaka širokému ko-
lektívu spoluautorov a na základe tohto článku sme sa pokúsili dať na tému po-
vinného striedania (Siroťák, 2004) u mladších žiakov objektívnu i odbornú cha-
rakteristiku súčasného stavu tohto pravidla a pochopiteľne i odborné odporúča-
nia pre MO SZĽH, pre trénerov SZĽH, pre rodičov. Hlavne pre deti, ktoré sú 
hravé, súťaživé a veríme, že tým vždy zostanú prirodzené. 
 
CIEĽ  
Cieľom príspevku je získať objektívne poznatky o vplyve pravidla jednominú-
tového povinného striedania mladších žiakov na vybrané ukazovatele zápasu 
v ľadovom hokeji 
 
HYPOTÉZA 
Predpokladáme, že prijatým pravidlom SZĽH z roku 2004 pre povinné strieda-
nie hráčov v kategórií mladších žiakov v 1. žiackej lige budú u samotných hrá-
čov v hre obmedzené herné ukazovatele: počet hráčov, ktorí sa dotknú puku 
v minútovom intervale, priemerný počet prihrávok za minútový interval za zá-
pas, diferenciácia času hráča počas pravidelného striedania v rámci hry na 3 ale-
bo 4 formácie a podľa postov obranca alebo útočník.  
 
ÚLOHY 
1. Charakterizovať vekovú kategóriu mladších žiakov a analyzovať súčasný 

stav v oblasti pravidla hry povinného striedania v súťažných zápasoch 1. 
žiackej ligy.  

2. Spontánne vybrať zápasy hokejových družstiev mladších žiakov v rámci ce-
lého Slovenska a vykonať analýzu zameranú na vybrané ukazovatele hry 
v kontrolných súboroch 6. a 7. ŠHT. 

3. Získané výsledky porovnať, vyhodnotiť a navrhnúť závery a odporúčania do 
praxe.  

 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 
 

 75 
 

 

ORGANIZÁCIA VÝSKUMU A METODIKA 
Výskum sa uskutočnil v najvyššej žiackej lige v hokejovej sezóne 2006/2007. 
Sledované boli družstvá mladších žiakov – hráči 6. a 7. ŠHT (februári 2007 – 
celoslovensky) a to v druhej časti hlavného súťažného obdobia, keď boli hráči a 
družstvá dostatočne rozohrané. Tvorili v rámci výskumu dva nezávislé kontrolné 
súbory a ich výber na sledovanie bol úplne náhodný. Zaznamenané údaje sú a-
nonymné vzhľadom na meno pozorovateľa, hráčov, trénerov a hokejového klu-
bu. Každý pozorovateľ vykonal nezávislé priame pozorovanie, porovnávanie, 
hodnotenie (metódy záznamu) a výsledky doručoval elektronickou formou hlav-
nému autorovi. Ten použil matematicko-štatistické metódy, metódy logickej 
a vecnej analýzy a syntézy, dedukcie a indukcie (metódy vyhodnocovania). Na 
základe tejto rýchlej komunikácie výsledky postupne evidoval, spracovával a 
triedil, nakoniec vyhodnocoval. Celkove sa zúčastnilo viacnásobného odborného 
sledovania 1806 hráčov – probantov 6. ŠHT a 7. ŠHT. Celkove bolo od sledo-
vaných 86 hokejových zápasov. Štúdia bola spracovaná vďaka širokému kolek-
tívu spoluautorov a pozorovateľov – 47. študentov zo špecializácie trénerstvo 
ľadový hokej z FTVŠ UK v Bratislave Štúdia bola vykonaná na kontrolných 
súboroch mladších žiakov: Bratislava (všetky 3 mládežnícke bratislavské klu-
by), Banská Bystrica, Dolný Kubín, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Nové 
Zámky, Nitra, Piešťany, Poprad, Prievidza, Prešov, Skalica, Trenčín, Trnava, 
Topoľčany, Zvolen, Žilina.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Obrázok 1 (vľavo) a 2 (vpravo)  Priemerný počet hokejistov 6.ŠHT a 7. ŠHT 
po jednotlivých tretinách zápasu, ktorí si prihrali puk za jednominútové strieda-
nie respektíve v jeho ďalších prerušeniach (časti grafov 2, 3). 

 
Na obrázkoch 1 a 2 je vidieť, že hráči si v priemere za zápas prihrali ani nie traja 
v 6.ŠHT a iba dvaja v 7.ŠHT v priebehu jednej minúty. Ak bola hra prerušená 
na menšie časti hry (napríklad časť 2 a 3), tak potom rapídne klesal počet pri-
hrávajúcich si spoluhráčov z 0,7 na 0,2 hráča u obidvoch súborov. Pravdepo-
dobne sa mohlo stať to, že hráči podvedome „cítili“, že sa napĺňa ich časový in-
terval povinného minútového striedania a prestávali hrať kolektívne! Veľmi ra-
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hodnotenie (metódy záznamu) a výsledky doručoval elektronickou formou hlav-
nému autorovi. Ten použil matematicko-štatistické metódy, metódy logickej 
a vecnej analýzy a syntézy, dedukcie a indukcie (metódy vyhodnocovania). Na 
základe tejto rýchlej komunikácie výsledky postupne evidoval, spracovával a 
triedil, nakoniec vyhodnocoval. Celkove sa zúčastnilo viacnásobného odborného 
sledovania 1806 hráčov – probantov 6. ŠHT a 7. ŠHT. Celkove bolo od sledo-
vaných 86 hokejových zápasov. Štúdia bola spracovaná vďaka širokému kolek-
tívu spoluautorov a pozorovateľov – 47. študentov zo špecializácie trénerstvo 
ľadový hokej z FTVŠ UK v Bratislave Štúdia bola vykonaná na kontrolných 
súboroch mladších žiakov: Bratislava (všetky 3 mládežnícke bratislavské klu-
by), Banská Bystrica, Dolný Kubín, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Nové 
Zámky, Nitra, Piešťany, Poprad, Prievidza, Prešov, Skalica, Trenčín, Trnava, 
Topoľčany, Zvolen, Žilina.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Obrázok 1 (vľavo) a 2 (vpravo)  Priemerný počet hokejistov 6.ŠHT a 7. ŠHT 
po jednotlivých tretinách zápasu, ktorí si prihrali puk za jednominútové strieda-
nie respektíve v jeho ďalších prerušeniach (časti grafov 2, 3). 

 
Na obrázkoch 1 a 2 je vidieť, že hráči si v priemere za zápas prihrali ani nie traja 
v 6.ŠHT a iba dvaja v 7.ŠHT v priebehu jednej minúty. Ak bola hra prerušená 
na menšie časti hry (napríklad časť 2 a 3), tak potom rapídne klesal počet pri-
hrávajúcich si spoluhráčov z 0,7 na 0,2 hráča u obidvoch súborov. Pravdepo-
dobne sa mohlo stať to, že hráči podvedome „cítili“, že sa napĺňa ich časový in-
terval povinného minútového striedania a prestávali hrať kolektívne! Veľmi ra-
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pídne sa znižoval počet hokejistov, ktorí by si prihrali puky. Možno chceli hráči 
radšej individuálne využiť „zvyšok svojho času“ na ľade iba pre seba – a radšej 
si toľko nenahrávali.  
 
Obrázok 3 (vľavo) a 4 (vpravo) Priemerný počet prihrávok po tretinách v rám-
ci povinného  striedania po prvom, druhom a treťom prerušení hry v kategórií 
hráčov 6. ŠHT a 7. ŠHT. 
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Na obrázku 3 (6. ŠHT) v minútovom intervale hry je znázornený pokles prie-
merného počtu  prihrávok: v I. tretine po 1. prerušení 2-násobne, v II. tretine po 
1 prerušení 3,5-násobne, v III. tretine až 5,4-násobne. Po 2 prerušení bol zazna-
menaný absolútny pokles počtu prihrávok v samotnom intervale hry. Na obráz-
ku 4 (7. ŠHT) v minútovom intervale hry je znázornený pokles priemerného 
počtu  prihrávok: v I. tretine po 1. prerušení 3-násobne, v II. tretine po 1 preru-
šení až 9,3-násobne, v III. tretine až 4,3-násobne. V obidvoch súboroch je tak-
mer identický priebeh hry, v ktorej hráči pravdepodobne kalkulujú so zvyšným 
časom 1 minúty a hernými kombináciami na úkor kolektívnej hry.  
 
Obrázok 5 (vľavo) a 6 (vpravo) Početnosť vedomých prihrávok (respektíve 
jednoduchých útočných herných kombinácií: prihraj a korčuľuj, križovanie) ce-
lého družstva v celom stretnutí po jednotlivých pásmach 
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Z obrázkov 29-30 vyplýva, že počet vedomých prihrávok na hráča za celý zápas 
je veľmi nízka. S vekom hráčov síce mierne pribúda (priemer) aj počet prihrá-
vok, pričom ich lokalizácia je rôznorodá a nedá sa štandardne popísať ani ich 
charakter.  
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Poznámka: iba snáď – chceme iba podotknúť, že priemerný počet prihrávok 
(obrázok X vpravo) bol v 1.tretine 1,95, 2.tretine 2,1, 3. tretine 2,05 prihrávky za 
minútu a to viedlo k výslednému priemeru 2,03 prihrávky za minútu v celom 
zápase! Je to málo! Myslíme si, že tá minúta pre hru je niekedy možno málo, 
možno hráči cítia časový tlak, nakoľko sa hra bude prerušovať. Hráči si myslia, 
že ta minúta o chvíľu skončí a preto sa snažia hrať čo najviac s pukom samo-
statne alebo sú v časovej tiesni, kde tie prihrávky sú unáhlené a nepresné (tie 
sme neregistrovali). Ten vyhradený čas na striedanie majú už zafixovaný a ve-
ľakrát sa niektorí hráči za celé striedanie nedostanú do kontaktu s pukom. 
 
 
Tabuľka 1 Priemerný časový pomer hry obrancu v troch päťkách medzi jednot-

livými medzičasmi v kategórií 6. a 7. ŠHT po tretinách  
 

Hra obrancu v stretnutí na 3 päťky – časový pomer v sekundách 
I. tretina II. tretina III. tretina 

hra na 
ľade 

pobyt na 
ľade 

pobyt na 
striedačke 

hra na 
ľade 

pobyt 
na ľade

pobyt na 
striedačke

hra na 
ľade 

pobyt na 
ľade 

pobyt na 
striedačke

51" 511" 1010" 18" 579" 1044" 8" 542" 977" 
čaká (nehrá) 16,3 min. čaká (nehrá) 17,4 min. čaká (nehrá) 16,2 min.
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Poznámka: iba snáď – chceme iba podotknúť, že priemerný počet prihrávok 
(obrázok X vpravo) bol v 1.tretine 1,95, 2.tretine 2,1, 3. tretine 2,05 prihrávky za 
minútu a to viedlo k výslednému priemeru 2,03 prihrávky za minútu v celom 
zápase! Je to málo! Myslíme si, že tá minúta pre hru je niekedy možno málo, 
možno hráči cítia časový tlak, nakoľko sa hra bude prerušovať. Hráči si myslia, 
že ta minúta o chvíľu skončí a preto sa snažia hrať čo najviac s pukom samo-
statne alebo sú v časovej tiesni, kde tie prihrávky sú unáhlené a nepresné (tie 
sme neregistrovali). Ten vyhradený čas na striedanie majú už zafixovaný a ve-
ľakrát sa niektorí hráči za celé striedanie nedostanú do kontaktu s pukom. 
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Tabuľka 4  Priemerný časový pomer hry útočníka v štyroch päťkách medzi 
jednotlivými medzičasmi v kategórií 6. a 7. ŠHT po tretinách  
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30" 525" 1645" 21" 592" 1798" 25" 519" 1789" 
čaká (nehrá) 27,4 min. čaká (nehrá) 29,9 min. čaká (nehrá) 29,8 min. 

 
 
Obrázok 7 Priemerný časový pomer hry obrancu  a útočníka v troch a štyroch 

päťkách v rámci 3 alternatívnych medzičasov hokejového stretnutia 
v Pravidle SZĽH pre povinné striedanie  
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Na základe výsledku obrázku 7 a z tabuliek 1-4 môžeme logicky dedukovať, že: 
1. mužstvá v hre s povinným striedaním na 3 formácie (obrancovia a útočníci 

v intervale zaťaženia (IZ) a intervale odpočinku (IO) 1:2) sa dostávajú hráči 
na ľad po 3 až 3,5 minútach čakania na striedačke. Tento interval 2x časovo 
ešte „naťahuje“ prerušenie hry formou pravidla pre povinné striedanie. Hráči 
bývajú netrpezliví a rozptýlení. 

2. mužstvá v hre s povinným striedaním na 4 formácie (obrancovia a útočníci 
v intervale zaťaženia (IZ) a intervale odpočinku (IO) 1:3) sa dostávajú hráči 
na ľad po 4,5 až 4,75 minútach čakania na striedačke. Tento interval 3x ča-
sovo ešte „naťahuje“ prerušenie hry formou pravidla pre povinné striedanie. 
Hráči bývajú nekoncentrovaní na hru, nevedia sa dostať do „tempa“ 
z hľadiska optimálneho fyziologického zaťaženia. Hra nebýva plynulá.  
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Tabuľka 4  Priemerný časový pomer hry útočníka v štyroch päťkách medzi 
jednotlivými medzičasmi v kategórií 6. a 7. ŠHT po tretinách  
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Tabuľka 4  Priemerný časový pomer hry útočníka v štyroch päťkách medzi 
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ZÁVERY  
1. Výsledky (Tokár, 2007) v priemernom počte prihrávok družstva 6.ŠHT a 7. 

ŠHT v troch pravidelných 20 sekundových časových intervaloch v rámci 
Pravidiel SZĽH pre povinné striedanie hráčov jasne ukázala trvalý pokles 
množstva prihrávok v hokejovom striedaní takto hranom. Žiaľ, prejavila sa 
kalkulácia hráčov so skracujúcim sa jednominútovým časom povinného 
striedania v negatívnom postoji voči spoluhráčom, voči menšiemu množstvu 
vykonaných herných kombinácií v rámci prihrávania (napríklad: prihraj 
a korčuľuj alebo križovanie). Hráčovi išlo skôr o seba, než o kolektívnu hru. 
Chcel by ostávajúci čas využiť pre seba inak, respektíve pod časovým tlakom 
potenciálneho striedania (signál časomiery) vzniká množstvo nepresností 
v prihrávaní, zaniká množstvo prihrávok, stúpa nervozita v päťke hráčov.  

2. Myslíme si (Tóth, 2007),  že Pravidlo SZĽH pre povinné striedanie hráčov 
má po získaných výsledkov viacej problematických oblastí, negatív ako pozi-
tív. Výrazne obmedzuje prirodzený rast zručnostných hráčov zásahom do 
herného deja a obsahu hry (prihrávky). Umelým prerušovaním zápasu až na 
48% z celkového množstva času nenecháva v hre plynulosť a kontinuitu pre 
herné činnosti hráčov. V umelom časovom znížení pobytu najlepších hráčov 
na ľade a akejsi nutnosti rovnať sa priemerným a nie najlepším hráčom, sú 
najlepší hráči nepriamo zastavovaní v ich schopnosti hrať za „každých okol-
ností“ (viď ako proti príklady výchovy hráčskych osobností kluby: najmä 
Kladno – Jágr a Litvínov v Čechách – Reichel, Ručinský, Šlégr, Skalica - 
Pálffy, Poprad – Bondra, Ihnačák, Prešov – Liba a Topoľčany – Šatan, Viš-
ňovský na Slovensku). Prirodzené hráčske osobnosti s potenciálom súťaži-
vosti a neustálym porovnávaním sa, súperením sa, nemajú šancu sa posúvať 
smerom dopredu vo vlastných výkonoch hoci chcú. Okrem iného sú skôr 
v majstrovskej súťaži súčasťou skupiny tzv. „problematických hráčov a rodi-
čov“, ktorí sa vedia „spratať do kože“ iba na hokejových turnajoch, na ktoré 
sa tešia a radujú, ...kde sa herne prirodzene prejavujú. Talentov pri tom ne-
máme veľa na Slovensku. Rast hráčskych osobností má od mladosti predsa 
svoje prirodzené zákonitosti v hre. Tak čo, malo by byť umenie hrať a či 
striedať!? 
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INFLUENCE STYLE ABOUT OBLIGATORY CHANGE YOUNG 
SCHOOL-BOYS ON CHOICES INDICES MATCH IN ICE HOCKEY  
 
Igor Tóth - Department of Games, Faculty of Physical education and sport, 

Comenius  University in Bratislava  
 
SUMMARY 
Rule about obligatory change at young school-boys myself uses on Slovakia 
from year January 2004 up to now.  Player’s formation young school-boys they 
are marked color tape. They have four colors. After one minute interval Alterna-
ted. Following we are 11 and 12 yearly children in 86. Games, overall 1806 pro-
bates in first Scholastic league with Sports classrooms of ice hockey. Artificial 
interrupting games to affect lonely play and on chosen actor indices in hockey 
game. At a discount the average in fight myself that manifest on: figures player, 
which myself aggrieved sprout in minute interval, on average figures feed be-
hind minute interval fight, on differences date player during regular change in 
frame games on 3 alternatively 4 units namely according to posture defends al-
ternatively forwards. From reason finding results imply recollection rule unused 
next in hockey practice. 
 
Key words: ice hockey, obligatory change, young school-boys  
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VYUŽITIE JEDNOTLIVYCH ÚTOČNÝCH 
SYSTÉMOV V HRE VRCHOLOVÝCH 

DRUŽSTIEV V HÁDZANEJ  ŽIEN 
 
 
Viera Zaťková – Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava; zatkova@fsport.uniba.sk  
 
Kľúčové slová: hádzaná, útočné systémy 
 
 
ABSTRAKT 
V príspevku analyzujeme využitie jednotlivých útočných systémov v postupnom 
útoku v hre družstiev, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach na ME 2006 
v hádzanej žien – v poradí Nórsko, Rusko, Francúzsko. Všetky uvedené 
družstvá sme sledovali v posledných  troch zápasoch turnaja - v osemfinále, 
semifinále a finále ( tiež v zápase o 3. miesto). Zápasy boli vyrovnané 
a konečnom výsledku väčšinou rozhodovala momentálna forma a pripravenosť 
na zápas. Z použitých útočných systémov jednoznačne dominoval útočný 
systém s 1 pivotmanom. U družstva Nórska bolo jeho využitie až 80%, 
u družstiev Ruska a Francúzska zhodne 68%. Útočný systém s 2 pivotmanmi 
využilo družstvo Nórska 4%, družstvo Ruska a Francúzska 13%. Útočné 
systémy pri početnej prevahe resp. pri početnom oslabení sa vyskytovali 
u sledovaných družstiev v rozsahu od 6% do 10%.  
 
ROZBOR PROBLEMATIKY 
Herný systém možno vo všeobecnosti charakterizovať ako spôsob a základnú 
organizáciu hry družstva v obrannej a v útočnej fáze hry družstva. Útočná fáza 
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jednotlivých hráčskych funkciách – spojkách (ľavá, stredná, pravá), krídiel 
(ľavé, pravé) a pivotmana.  
Výber špeciálnych útočných systémov  viac menej závisí od obranných 
systémov súpera a medzi ne zaraďujeme útočný systém s 2 pivotmanmi, systém 
pri početnom oslabení a početnej prevahe, útočné systémy pri obrannom 
systéme osobnej, kombinovanej a rôznych variantoch priestorovej obrany. 
I napriek tomu, že hádzaná smeruje k dynamickosti hry, k rýchlemu striedaniu 
obrannej a útočnej fázy hry, k využívaniu protiútoku na rýchle zakončenie útoku 
ap., postupný útok vo vrcholovej ženskej hádzanej tvorí okolo 70% až 80% 
všetkých realizovaných útokov v zápase. Vo veľkej miere jeho početnosť závisí 
od výkonnostnej úrovne súpera, hlavne od jeho útočnej sily. 
          
CIEĽ A ÚLOHY PRÁCE 
Cieľom práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov o využívaní a realizácii jednot-
livých útočných systémov v hre vrcholových družstiev v hádzanej žien. 
 
ÚLOHY 

1. Evidovať realizáciu jednotlivých  útočných  systémov v postupnom útoku 
v hre 

      vrcholových družstiev v hádzanej žien.   
2. Porovnať využitie a spôsob zakončenia použitých útočných systémov 

v hre sledovaných družstiev. 
3. Analyzovať získané výsledky a urobiť odporúčania pre prax.  

 
METODIKA PRÁCE 
Sledované družstvá patria dlhodobo medzi absolútnu svetovú špičku a na 
posledných ME 2006 vo Švédsku obsadili v konečnom poradí prvé tri miesta 
v poradí- 1. miesto Nórsko, 2. miesto Rusko a 3. miesto Francúzsko. Každé 
družstvo bolo sledované v troch zápasoch a to v osemfinále, semifinále a finále. 
Pozitívom bolo, že družstvá boli v podstate na približne rovnakej výkonnostne 
úrovni a o konečnom výsledku zápasu rozhodla momentálna forma a  priprav-
enosť družstva. 
 
Prehľad sledovaných zápasov z ME 2006: 
 Nórsko – Macedónsko        osemfinále      28 : 13 (17 : 10) 
 Nórsko – Francúzsko          semifinále       28 : 24 (15 : 12) 
 Nórsko – Rusko                  finále               27 : 24 (16 : 12) 
 Rusko – Dánsko                  osemfinále      32 : 27 (17 : 13) 
 Rusko  - Nemecko              semifinále        33 : 29 (16 : 12) 
 Rusko -  Nórsko                  finále               24 : 27 (12 : 16) 
 Francúzsko – Švédsko        osemfinále       28 : 23 (13 : 13) 
 Francúzsko – Nórsko          semifinále        24 : 28 (12 : 15) 
 Francúzsko – Nemecko      o 3. miesto        29 : 25 (14 : 11) 
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V záznamových hárkoch sme z videozáznamov evidovali: 
 

- druh útoku (protiútok resp. postupný útok) 
     -    streľbu spojky, krídla, pivotmana a 7 m hodu resp. technická chyba 

-    zakončenie po individuálnej činnosti alebo útočnej kombinácii 
- zakončenie po využití niektorej z útočnej kombinácie 
- využitie jednotlivých útočných systémov v postupnom útoku  

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA   
Sledované družstvá zrealizovali v troch zápasoch približne rovnaký počet úto-
kov , rozdiely sú v počte realizovaných protiútokov a postupných útokov (obr. 
1). Družstvo Nórska malo z celkového počtu útokov  18% protiútokov (31) 
a 82% postupných útokov (142), družstvá Ruska a Francúzska mali zhodne len 
9% (16 a 17) protiútokov  a 74% postupných útokov (128 a 124). Približne 
všetky tri družstvá majú percentuálne rovnaké hodnoty zakončenia postupného 
útoku streľbou, resp. technickou chybou (obr. 2).  
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Čiastočne rozdielne zastúpenie evidujeme pri percentuálnom zastúpení 
streleckých pokusov spojky, krídla, pivotmana a 7 m hodu (obr. 3). U družstva 
Francúzska až 63% streľby realizovali spojky oproti 20% krídiel, 13% pivot-
mana a 4% zo 7 m hodu. Druhý najvyšší počet striel dosiahli spojky v družstve 
Ruska (59%) oproti 13% krídiel, 12% pivotmana a 16% zo 7 m hodu. 
U družstva Nórska streľba spojok predstavovala z celkového počtu striel 53%, 
najviac streleckých pokusov zo všetkých troch družstiev dosiahli krídla  (29%), 
15% bolo  zo 7 m hodu a suverénne najmenej strieľal pivotman (3%).  
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Približne rovnaké hodnoty dosiahli všetky tri družstvá pri zakončení postupného 
útoku streľbou po individuálnej činnosti resp. po útočnej kombinácií (obr. 4). 
Z útočných kombinácii bola najčastejšie využívaná útočná kombinácia 
odlákanie (72% až 83%), ktorej podstatou je presvedčivou činnosťou odlákať 
obrancu z jeho postavenia a tým vytvoriť priestor pre spoluhráča. Menej 
využívanou kombináciou na zakončenie postupného útoku bola útočná kom-
binácia clonenie (12% až 23%) a len ojedinele sa vyskytla útočná kombinácia 
križovanie (obr. 5). 
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Z použitých útočných systémoch jednoznačne dominoval útočný systém s 1 
pivotmanom (obr. 6) u všetkých troch družstiev, najvyššie zastúpenie až 80% 
malo družstvo Nórska a rovnaké, 68% mali  družstva Ruska a Francúzska. 
Útočný systém s dvoma pivotmanmi rovnako využilo družstvo Ruska 
a Francúzska (13%) a minimálne družstvo Nórska, len 4%. Tento špeciálny 
útočný systém sa používa väčšinou na krátky časový úsek, často ako reakcia na 
zmenu obranného systému súpera, alebo  pri realizovaní špeciálnej útočnej ap. O 
realizácii útočných  systémov  pri početnej prevahe alebo pri početnom oslabení 
v podstate nerozhoduje družstvo, situácia nastáva po vylúčení hráča na jednej 
alebo druhej strane.  
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ZÁVER  
Získané výsledky nám aspoň čiastočne umožnili rozšíriť poznatky o spôsobe hry 
vrcholových družstiev v hádzanej žien v postupnom útoku. Z celkového počtu 
realizovaných útokov v sledovaných zápasoch tvoril postupný útok 82% až 
91%, čo jednoznačne dokazuje jeho význam v hre vrcholových družstiev.  
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ZÁVER  
Získané výsledky nám aspoň čiastočne umožnili rozšíriť poznatky o spôsobe hry 
vrcholových družstiev v hádzanej žien v postupnom útoku. Z celkového počtu 
realizovaných útokov v sledovaných zápasoch tvoril postupný útok 82% až 
91%, čo jednoznačne dokazuje jeho význam v hre vrcholových družstiev.  
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Jednoznačne dominoval útočný systém s 1 pivotmanom, ktorý realizovali všetky 
družstvá. Prekvapivé zistenia boli u družstva Nórska, u ktorého evidujeme len tri 
strelecké pokusy pivotmana, ale zasa väčší počet striel krídiel, u družstva Ruska 
bol počet striel pivotmana a krídla približne rovnaký, a rovnaký u družstva 
Francúzska. Družstvo Nórska malo tri vynikajúce spojky, ktoré boli schopné sa 
presadiť streľbou z priestoru spojky, ale aj samostatne sa uvoľniť v hre jeden 
proti jednému. Pivotman im pomáhal odlákavaním a clonením vytvárať gólové 
príležitosti. Mali veľmi dobré krídla, ktoré boli schopné presadiť sa indi-
viduálne, resp. streľbou z minimálneho streleckého uhla po spolupráci so spo-
jkou. Spôsob hry v útočnom systéme je špecifické pre každé družstvo 
a vychádza z kvalitatívnej úrovne jednotlivých hráčskych funkcii. Systém 
s dvoma pivotmanmi viacej využívali družstvá Ruska a Francúzska (zhodne 
13%). Do druhého pivotmana na krátky časový úsek zabiehali väčšinou krídla 
a stredná spojka. Systém hry v početnom oslabení a v početnej prevahe tvoril 
6% až 10% zo všetkých používaných systémov. 
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ABSTRAKT  
V príspevku sa zaoberáme finálnou fázou hry vo futsale. Pomocou pozorovania 
sme sa snažili lokalizovať priestor streľby a strelených gólov vo vybraných zá-
pasoch ME 2005 vo futsale. Dospeli sme k záverom, že streľba je najčastejšia zo 
stredu útočnej zóny a najviac gólov padá z priestoru priamo pred bránou. 
 
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
Futsal je športová hra, ktorá vznikla ako alternatíva loptových hier hraných no-
hami v podmienkach športových hál. Pravidlá a podmienky futsalu sú prispôso-
bené prostrediu v športových halách. Veľkosť ihriska a herné podmienky vytvá-
rajú špecifické herné situácie, ktoré sa musia riešiť na úrovni jednotlivcov her-
nými činnosťami jednotlivca ktoré sa pochopiteľne v niektorých detailoch líšia 
od herných činností využívaných v iných športových hrách. 
Streľba je finálna herná činnosť jednotlivca, ktorá rozhoduje o efektívnosti úto-
čenia a výsledku zápasu. Jej cieľom je dostať loptu do súperovej brány dovole-
ným spôsobom (Sampedro, 1997; Pakusza, 2004).  
 
Spôsoby streľby vo vzťahu k lokalizácii 
Streľba priamym priehlavkom – najmä zo stredných a väčších vzdialeností (z 
prípravnej zóny) a od postranných čiar (priestor nepriameho ohrozenia brány). 
Streľba špicom – je to prekvapivý spôsob zakončenia, preto sa využíva 
z akéhokoľvek priestoru na súperovej polovici 
Streľba vnútornou stranou nohy – najmä z priestoru priameho ohrozenia brány 
(stred útočnej zóny). 
 
Špecifiká streľby vo futsale (Burns, 2003; Mókus, 2004; Beňadik, 2007, Pakusza 
2004): 

• Streľba sa využíva čo najčastejšie (vždy, keď sa vytvorí priestor). 
• Pri streľbe v prehustenom priestore sa počíta s tečovaním (brániaci hráči). 
• Počíta sa aj so zakončením po vyrazenej strele (hráč pred bránou súpera). 
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• Počíta sa aj s tečovaním nepresnej strely (hráč pred bránou súpera). 
• Strieľa sa po zemi do rohou brány alebo pod brvno (polovysoké strely sú 

najmenej efektívne). 
• Najefektívnejšia je streľba prvým dotykom! 

 
Tieto špecifiká je potrebné zohľadniť v didaktickom procese s cieľom skutočne 
zefektívniť finálnu fázu útoku. 
 
CIEĽ VÝSKUMU 
Cieľom výskumu je na základe analýzy vybraných zápasov ME 2005 vo futsale 
zistiť lokalizáciu streľby a strelených gólov a tak prispieť k rozšíreniu poznatkov 
o finálnej fáze hry vo futsale. 
 
ÚLOHY VÝSKUMU 

1. Vypracovať záznamový hárok na zaznamenávanie sledovaných údajov. 
2. Analyzovať vybrané zápasy ME 2005 vo futsale. 
3. Na základe výsledkov zistiť lokalizáciu streľby a strelených gólov. 
4. Formulovať závery a odporúčania. 
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• Počíta sa aj s tečovaním nepresnej strely (hráč pred bránou súpera). 
• Strieľa sa po zemi do rohou brány alebo pod brvno (polovysoké strely sú 

najmenej efektívne). 
• Najefektívnejšia je streľba prvým dotykom! 

 
Tieto špecifiká je potrebné zohľadniť v didaktickom procese s cieľom skutočne 
zefektívniť finálnu fázu útoku. 
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METODIKA VÝSKUMU 
Na získavanie výskumných údajov sme použil nepriame krátkodobé pozorova-
nie, pričom sme vybrané zápasy sledovali pomocou videozáznamu. Do zázna-
mového hárku, na ktorom boli vyznačené priestorové úseky na útočiacej polovi-
ci ihriska sme pomocou skratiek zaznamenávali strelecké pokusy a priestory 
strelených gólov (obr. 2). 
Tieto údaje sme nakoniec pomocou základných štatistických metód vyhodnotili 
a uvádzame ich v percentách. 
 
      Pob – priestor priameho ohrozenia brány 
      Ľnob – priestor nepriameho ohroz. brány v ľavo 
      Pnob – priestor nepriameho ohroz. brány v pravo 
      Sfp – stredný finálny priestor 
      Ľfp – ľavý finálny priestor 
      Pfp – pravý finálny priestor 
      SPZ – stred prípravnej zóny 
      ĽPZ – ľavá strana prípravnej zóny 
      PPZ – pravá strana prípravnej zóny 
 
 
 
 
 
Obr. 2   Priestorové úseky na lokalizáciu a efektívnosť streľby  
 
 
VÝSLEDKY VÝSKUMU A DISKUSIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3   Lokalizácie streľby 
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ĽPZ SPZ PPZ 
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Lokalizácie streľby (obr. 3) 
Najväčší počet streleckých pokusov (28 %) sme zaznamenali zo stredného finál-
neho priestoru v útočnej zóne. Tento priestor je výhodný na streľbu, pretože sa 
nachádza v strednej vertikále a ponúka výhodný strelecký uhol. 10% striel bolo 
z priestoru priameho ohrozenia brány. Tento priestor je ale najmä práve kvôli 
nebezpečnosti najviac prehustený. Pomerne vyvážená je strelecká snaha od po-
stranných čiar tak z priestoru nepriameho ohrozenia brány ako aj z pravého 
a ľavého finálneho priestoru. Tieto priestory sú v priebehu hry menej prehuste-
né. Percento streľby z priestoru prípravnej zóny je takmer zanedbateľné 
a najčastejšie sa využíva prie hra súpera bez brankára do prázdnej brány. 
 
Priestory strelených gólov (obr. 4) 
V sledovaných zápasoch ME 2004 najviac gólov padlo z priestoru priameho 
ohrozenia brány  - 45%. Takáto efektivita je celkom logická, pretože to je nielen 
najvýhodnejší priestor z hľadiska streleckého uhla, ale aj najbezpečnejší 
z hľadiska efektivity streľby vzhľadom na vzdialenosť od brány. 28 % gólov 
padlo zo stredného finálneho priestoru, čo pravdepodobne tiež vyplýva z hore 
uvedených výhod. Zaujímavá je aj efektivita streľby z prípravnej zóny, góly 
z tohto priestoru padli väčšinou pri hre súpera bez brankára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4   Priestory strelených gólov 
 
ZÁVERY A ODPORÚČANIA 
Výsledky výskumu potvrdzujú doterajšie predpoklady o lokalizácii streľby 
a strelených gólov. Potvrdilo sa, že najviac gólov padá z priestoru priameho 
ohrozenia brány (45%), ale streľba je častejšia najmä zo stredného finálneho 
priestoru a z krajných vertikál v útočnej zóne (pravý a ľavý priestor nepriameho 
ohrozenia brány resp. pravý a ľavý finálny priestor). Vyplýva to z ľahšej do-
stupnosti a menšej agresivity súpera v týchto priestoroch. 
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Na základe týchto výsledkov odporúčame: 
• Zdokonaľovať streľbu zo všetkých priestorov v útočnej zóne 
• Venovať sa streľbe zo strednej vertikále v útočnej zóne najmä zo stred-

ných vzdialeností (9 – 13 m) 
• Pri streľbe z krajných vertikál z menej výhodného uhla počítať 

s možnosťou dorážky pred bránou 
• Dôraz klásť na efektivitu streľby z priestore priameho ohrozenia brány. 
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ABSTRAKT  
Tenis je jedným s málo športov, kde profesionálni hráči nemajú takmer žiadne 
mimosezónne obdobie. Táto skutočnosť zvyšuje riziko zranení a únavy, alebo 
dokonca pretrénovania.  
Cieľom našej práce bolo prispieť k rozšíreniu poznatkov v oblasti objemu 
a proporcionality TTP a KP v ročnom tréningovom cykle u mladých hráčov.  
Experimentálny súbor tvorili 4 hráči, ktorí sú členmi TK SLOVAN Slovenská 
Sporiteľňa Bratislava.  
Na spracovanie a vyhodnocovanie získaných údajov sme použili neparametrické 
štatistiky a na vyhodnocovanie údajov sme použili metódy logických záverov.  
Najväčšie zastúpenie TTP a KP bolo v hlavnom období II, keďže toto obdobie 
bolo najdlhšie  a trvalo 24 týždňov. Približne rovnaký počet hodín TTP a KP bol 
v prechodnom období, kde sme v KP využívali najmä športové hry na spestrenie 
tréningového procesu. 
 
Plánovanie tréningu používali už grécky atléti počas starovekých olympijských 
hier, avšak moderný koncept periodizácie pochádza z Ruska z počiatkov 60. ro-
kov. Periodizácia je rozčlenenie ročného plánu do niekoľko období. Ide 
o rozdelenie jednoročného obdobia na menšie časové úseky s jednotlivými úlo-
hami, čo napomáha k dosiahnutiu najlepšej výkonnosti a formy v dopredu urče-
nej časti roku. 
Tenis je jedným s málo športov, kde profesionálni hráči nemajú takmer žiadne 
mimosezónne obdobie. Táto skutočnosť zvyšuje riziko zranení a únavy, alebo 
dokonca pretrénovania. V tréningovom procese by sa preto malo zamerať pre-
dovšetkým na účinnosť a zvoliť kvalitu miesto kvantity. 
Pokiaľ chce tréner dosiahnuť dobrú účinnosť je treba : 

- využívať najnovšie dosiahnuteľné informácie športovej vedy, ktoré sa da-
jú aplikovať na tenis, 

- vytvoriť a dodržovať adekvátny tréningový plán. 
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Úspešné trénovanie znamená spojenie trénerských špecifických vedomos-
tía vedeckých športových poznatkov. Pred niekoľkými rokmi bol koncept tré-
ningu zameraný na sledovanie a riadenie pracovných stimulov, teda záťaže. 
Zlepšenie vychádzalo z progresívnej adaptácie tela na postupné zvyšovanie zá-
ťaže. Keď je táto záťaž príliš veľká, môže prejsť až do pretrénovania. Naopak, 
pokiaľ je záťaž nedostatočná, zaznamenávame iba malé zlepšenie, alebo žiadne 
zlepšenie výkonnosti. 
Základným cieľom periodizácie je vyvážiť intenzitu a objem záťaže dostatoč-
ným odpočinkom (umožniť hráčovi trénovať s čo možno najväčšou intenzitou 
a objemom a aby súčasne zostal pod hranicou pretrénovanosti). 
Plán prípravy určujú nasledujúce faktory : 

- Objem : množstvo vykonanej práce. 
- Intenzita : ako tvrdo hráč pracuje. 
- Frekvencia : ako často hráč trénuje. 
- Oblasť : na čom hráč pracuje (technika, kondícia a pod.). 

Tenisový vývoj ide míľovými krokmi vpred a pre úspech je nevyhnutné neustále 
skvalitňovanie tréningového procesu. Sledovanie moderných tréningových me-
tód a foriem by malo byť samozrejmé pre každého dobrého trénera. V trénerskej 
činnosti musí tréner denne riešiť široké spektrum problémov súvisiacich 
s tréningovým procesom. Koordinovanie a riadenie  tréningovej skupiny, alebo 
prípravy jednotlivca je jednou s kľúčových úloh trénera. Pri riešení problému 
ako narábať s intenzitou by sme mali mať rovnako ako pri objeme na pamäti 
fyzickú vyspelosť hráčov a vekové osobitosti. Zaradenie konkrétnej tréningovej 
jednotky do tréningového plánu  a jej prislúchajúcu intenzitu regulujeme 
s prihliadnutím na predchádzajúce ako aj nasledujúce tréningové jednotky. 
 

Cieľom našej práce bolo prispieť k rozšíreniu poznatkov v oblasti objemu 
a proporcionality TTP a KP v ročnom tréningovom cykle u mladých hráčov. 
 
METODIKA 
Experimentálny súbor tvorili 4 hráči, ktorí sú členmi TK SLOVAN Slovenská 
Sporiteľňa Bratislava. Na tomto súbore sme vykonávali analýzu tréningového 
zaťaženia v technicko taktickej (TTP) a kondičnej príprave (KP). Bližšiu charak-
teristiku súboru uvádzam v nasledujúcej  tabuľke. 
 
Tab. č. 1 Základné údaje hráčov experimentálneho súboru 
 

Meno Rok na-
rodenia 

Výška(cm) / 
váha (kg) 

Dĺžka ten. 
prípravy 

Umiestnenie 
v SR rebríčku 

M.K 1991 163 / 45 8 2 
B.K 1991 166 / 59 9 5 
J. K 1992 159 / 49 8 10 
T.H 1992 170 / 54 7 20 
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ORGANIZÁCIA VÝSKUMU 
Výskum bol realizovaný v klube TK Slovan Bratislava. Tenisové tréningy 
v zimných mesiacoch a pri zlom počasí prebiehali v hale NTC, v letných mesia-
coch sme využívali antukové dvorce tohto klubu. Tréningové jednotky TTP 
a KP trvali vždy v rozmedzí 60 – 90 minút.  
Z hľadiska zamerania tréningových jednotiek, ako aj cieľov a úloh ktoré sa hrá-
čom vytýčili sme ročný tréningový cyklus rozdelili do nasledovných období. 
Prípravné obdobie I 
Termín : 1.11.2005 – 23.1.2006 
Počet mikrocyklov : 11 
Hlavné obdobie I 
Termín : 24.1.2006 – 20.3.2006 
Počet mikrocyklov : 8 
Prípravné obdobie II 
Termín : 21.3.2006 – 17.4.2006 
Počet mikrocyklov : 5 
Hlavné obdobie II 
Termín : 18.4.2006 – 2.10.2006 
Počet mikrocyklov : 24 
Prechodné obdobie 
Termín : 3.10.2006 – 30.10.2006 
Počet mikrocyklov : 4 
 

VÝSLEDKY 
Objem TTP a KP bol u každého hráča v ročnom tréningovom cykle iný 
z dôvodu zranení a každý hráč má iný program turnajov a ich návrat závisel od 
umiestnenia na turnaji. V nasledujúcom obrázku uvádzame objem TTP a KP 
v RTC u jednotlivých hráčov. 
 

Obr. 1 Objem technicko – taktickej a kondičnej prípravy v ročnom tréningovom 
cykle 
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Ročný tréningový objem všetkých hráčov predstavoval 1871 hodín v TTP a 562 
hodín v KP. Melišová, (1992) odporúča pre vekovú skupinu 15 ročných spolu 
800 – 900 h prípravy (TTP + KP). Crespo, Miley (2005) hovoria  600 – 800 ho-
dín pre vekovú skupinu 14 – 15 ročných. V prípade našich probandov tieto hod-
noty splnili M. K a J. K., kde celkový ročný objem tréningu bol u nich 777h 
a 743h. B. K a T. H sa nad hranicu 600 h nedostali. Hráči     T. H. s J. K. mávali 
aj súkromné tréningy a preto môžeme predpokladať ešte vyšší tréningový objem 
v priemere o 50 až 100 hodín.  
Proporcionalita TTP  KP bola taktiež u každého hráča iná vid obr. 2. 

 
Obr. 2 Proporcionalita TTP a KP v RTC u jednotlivých hráčov 
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Pomer medzi TTP a KP v ročnom makrocykle bol u  M. K 79:21%, B. K 
76:24%, u   J. K 74:26% a u T. H 79:21%. Z toho vidíme, že najviac sa kondič-
nej príprave venovali B. K a J. K. Ťažko hodnotiť hráčov iba z pomeru odtréno-
vaných jednotiek v TTP a KP, pretože na výkon v zápasoch vplýva množstvo 
ďalších faktorov, ale výsledky nám potvrdzujú, že títo dvaja Hráči patrili 
k úspešnejším v kontrolných cvičeniach i na súťažiach. 
Objem  a proporcionalita TTP a KP v RTC taktiež záviseli od mezocyklu 
v ktorom sme sa nachádzali, keďže každý mezocyklus mal iné ciele a úlohy. 
 
Najväčšie zastúpenie TTP a KP bolo v hlavnom období II, keďže toto obdobie 
bolo najdlhšie  a trvalo 24 týždňov. Približne rovnaký počet hodín TTP a KP bol 
v prechodnom období, kde sme v KP využívali najmä športové hry na spestrenie 
tréningového procesu a tréningové jednotky  TTP boli zaraďované len individu-
álne a to najmä u tých hráčov, ktorí boli počas roka zranení a chceli dobehnúť 
zameškané. 
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dín pre vekovú skupinu 14 – 15 ročných. V prípade našich probandov tieto hod-
noty splnili M. K a J. K., kde celkový ročný objem tréningu bol u nich 777h 
a 743h. B. K a T. H sa nad hranicu 600 h nedostali. Hráči     T. H. s J. K. mávali 
aj súkromné tréningy a preto môžeme predpokladať ešte vyšší tréningový objem 
v priemere o 50 až 100 hodín.  
Proporcionalita TTP  KP bola taktiež u každého hráča iná vid obr. 2. 
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Pomer medzi TTP a KP v ročnom makrocykle bol u  M. K 79:21%, B. K 
76:24%, u   J. K 74:26% a u T. H 79:21%. Z toho vidíme, že najviac sa kondič-
nej príprave venovali B. K a J. K. Ťažko hodnotiť hráčov iba z pomeru odtréno-
vaných jednotiek v TTP a KP, pretože na výkon v zápasoch vplýva množstvo 
ďalších faktorov, ale výsledky nám potvrdzujú, že títo dvaja Hráči patrili 
k úspešnejším v kontrolných cvičeniach i na súťažiach. 
Objem  a proporcionalita TTP a KP v RTC taktiež záviseli od mezocyklu 
v ktorom sme sa nachádzali, keďže každý mezocyklus mal iné ciele a úlohy. 
 
Najväčšie zastúpenie TTP a KP bolo v hlavnom období II, keďže toto obdobie 
bolo najdlhšie  a trvalo 24 týždňov. Približne rovnaký počet hodín TTP a KP bol 
v prechodnom období, kde sme v KP využívali najmä športové hry na spestrenie 
tréningového procesu a tréningové jednotky  TTP boli zaraďované len individu-
álne a to najmä u tých hráčov, ktorí boli počas roka zranení a chceli dobehnúť 
zameškané. 
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Obr. 3 Objem TTP a KP v jednotlivých mezocykloch RTC 
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Obr. 4 Proporcionalita TTP a KP v jednotlivých mezocykloch v RTC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ako som už spomínala proporcionalita TTP a KP sa líšila v jednotlivých obdo-
biach prípravy, ale môžeme vidieť že pomer TTP okolo 80% a KP 18 % bol prí-
pravnom období I, II a v hlavnom období I približne rovnaký. Len 
v prechodnom období sa pomer KP približoval k TTP.  
 
ZÁVER 
Môžeme povedať, aj keď je tenis individuálny šport a  v kategórii mužov sa roč-
ný tréningový cyklus nerozdeľuje do menších mezocyklov, je veľmi dôležité 
v mládežníckej kategórii rozdeliť ročný tréningový cyklus do mezocyklov. Roč-
ný tréningový cyklus sa v tenise delí na prípravné obdobie I, II, hlavné obdobie 
I, II a prechodné obdobie, kde každý má svoju dĺžku trvania a ich ciele a úlohy 
sa líšia. V hlavnom období, ktoré je charakteristické veľkým množstvom turna-
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jov by sme sa mali zamerať v TTP hlavne na prípravné zápasy a  KP by mala 
byť zameraná na udržiavanie získaných pohybových schopností. V prípravnom 
období I, II sa zameriavame v TTP na odstraňovanie nedostatkov techniky 
a v KP sa venujeme rozvoju pohybových schopností. V prechodnom období je 
 TTP zaraďovaná len individuálne a tréningových jednotkách KP využívame 
športové hry na spestrenie tréningového procesu. 
 
 
CAPACITY AND BALANCE FOR TECHNICAL – TACTICAL 
PREPARATION AND SPORT PREPARATION IN THE ANNUAL 
PREPARATION OF YOUNG TENNIS PLAYERS 
 
Mariana Petrášová - Department of Games, Faculty of Physical Education and  

Sport, Comenius University, Bratislava 
   
Tennis is one of few sports where the professional players almost do not have 
any out-seasonal period. The annual training cycle is divided into preparatory 
period I, II, essential (main) period I, II and the temporary period. Each of these 
periods has its own duration length and their goals and objectives are different. 
In the main period, which is characteristic by many tournaments, for TTP we 
should concentrate on the preparatory matches and the conditional preparation 
should be concentrated on the way to preserve the achieved kinetic abilities. In 
the preparatory period I, II, in TTP, we are concentrated on the way to eliminate 
the technical minuses (negatives) and in the conditional preparation; we addict 
ourselves to the development of the kinetic (motional) abilities. In the temporary 
period is TTP only individual and in the trainings of conditional preparation, we 
use the sport games for making the training process more varied.  
 
Key words: tennis, technical – tactical preparation sport preparation 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 
 

 97 
 

 

jov by sme sa mali zamerať v TTP hlavne na prípravné zápasy a  KP by mala 
byť zameraná na udržiavanie získaných pohybových schopností. V prípravnom 
období I, II sa zameriavame v TTP na odstraňovanie nedostatkov techniky 
a v KP sa venujeme rozvoju pohybových schopností. V prechodnom období je 
 TTP zaraďovaná len individuálne a tréningových jednotkách KP využívame 
športové hry na spestrenie tréningového procesu. 
 
 
CAPACITY AND BALANCE FOR TECHNICAL – TACTICAL 
PREPARATION AND SPORT PREPARATION IN THE ANNUAL 
PREPARATION OF YOUNG TENNIS PLAYERS 
 
Mariana Petrášová - Department of Games, Faculty of Physical Education and  

Sport, Comenius University, Bratislava 
   
Tennis is one of few sports where the professional players almost do not have 
any out-seasonal period. The annual training cycle is divided into preparatory 
period I, II, essential (main) period I, II and the temporary period. Each of these 
periods has its own duration length and their goals and objectives are different. 
In the main period, which is characteristic by many tournaments, for TTP we 
should concentrate on the preparatory matches and the conditional preparation 
should be concentrated on the way to preserve the achieved kinetic abilities. In 
the preparatory period I, II, in TTP, we are concentrated on the way to eliminate 
the technical minuses (negatives) and in the conditional preparation; we addict 
ourselves to the development of the kinetic (motional) abilities. In the temporary 
period is TTP only individual and in the trainings of conditional preparation, we 
use the sport games for making the training process more varied.  
 
Key words: tennis, technical – tactical preparation sport preparation 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 
 

 97 
 

 

jov by sme sa mali zamerať v TTP hlavne na prípravné zápasy a  KP by mala 
byť zameraná na udržiavanie získaných pohybových schopností. V prípravnom 
období I, II sa zameriavame v TTP na odstraňovanie nedostatkov techniky 
a v KP sa venujeme rozvoju pohybových schopností. V prechodnom období je 
 TTP zaraďovaná len individuálne a tréningových jednotkách KP využívame 
športové hry na spestrenie tréningového procesu. 
 
 
CAPACITY AND BALANCE FOR TECHNICAL – TACTICAL 
PREPARATION AND SPORT PREPARATION IN THE ANNUAL 
PREPARATION OF YOUNG TENNIS PLAYERS 
 
Mariana Petrášová - Department of Games, Faculty of Physical Education and  

Sport, Comenius University, Bratislava 
   
Tennis is one of few sports where the professional players almost do not have 
any out-seasonal period. The annual training cycle is divided into preparatory 
period I, II, essential (main) period I, II and the temporary period. Each of these 
periods has its own duration length and their goals and objectives are different. 
In the main period, which is characteristic by many tournaments, for TTP we 
should concentrate on the preparatory matches and the conditional preparation 
should be concentrated on the way to preserve the achieved kinetic abilities. In 
the preparatory period I, II, in TTP, we are concentrated on the way to eliminate 
the technical minuses (negatives) and in the conditional preparation; we addict 
ourselves to the development of the kinetic (motional) abilities. In the temporary 
period is TTP only individual and in the trainings of conditional preparation, we 
use the sport games for making the training process more varied.  
 
Key words: tennis, technical – tactical preparation sport preparation 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 
 

 97 
 

 

jov by sme sa mali zamerať v TTP hlavne na prípravné zápasy a  KP by mala 
byť zameraná na udržiavanie získaných pohybových schopností. V prípravnom 
období I, II sa zameriavame v TTP na odstraňovanie nedostatkov techniky 
a v KP sa venujeme rozvoju pohybových schopností. V prechodnom období je 
 TTP zaraďovaná len individuálne a tréningových jednotkách KP využívame 
športové hry na spestrenie tréningového procesu. 
 
 
CAPACITY AND BALANCE FOR TECHNICAL – TACTICAL 
PREPARATION AND SPORT PREPARATION IN THE ANNUAL 
PREPARATION OF YOUNG TENNIS PLAYERS 
 
Mariana Petrášová - Department of Games, Faculty of Physical Education and  

Sport, Comenius University, Bratislava 
   
Tennis is one of few sports where the professional players almost do not have 
any out-seasonal period. The annual training cycle is divided into preparatory 
period I, II, essential (main) period I, II and the temporary period. Each of these 
periods has its own duration length and their goals and objectives are different. 
In the main period, which is characteristic by many tournaments, for TTP we 
should concentrate on the preparatory matches and the conditional preparation 
should be concentrated on the way to preserve the achieved kinetic abilities. In 
the preparatory period I, II, in TTP, we are concentrated on the way to eliminate 
the technical minuses (negatives) and in the conditional preparation; we addict 
ourselves to the development of the kinetic (motional) abilities. In the temporary 
period is TTP only individual and in the trainings of conditional preparation, we 
use the sport games for making the training process more varied.  
 
Key words: tennis, technical – tactical preparation sport preparation 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 
 

 98 
 

 

VZŤAH ÚSPEŠNOSTI (NEÚSPEŠNOSTI) 
RIEŠENIA VYBRANÝCH HERNÝCH 
SITUÁCIÍ V ÚTOČNEJ FÁZE HRY 

V ĽADOVOM HOKEJI 
 
 
Igor Andrejkovič - Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava; andrejko-

vic@fsport.uniba.sk 
 
Kľúčové slová: ľadový hokej, herná situácia, úspešnosť 
 
 
ABSTRAKT 
V našej práci sme zisťovali vzťah úspešnosti (neúspešnosti) riešenia vybraných 
herných situácii v útočnej fáze hry v ľadovom hokeji.  
Pozorovanie bolo realizovane v 30 zápasoch družstva mladšieho dorastu, ktoré 
hrá slovenskú extraligu. V záznamovom hárku sme evidovali úspeš-
nosť/neúspešnosť riešenia vybraných herných situácii (1 : 1, 2 : 2, 3 : 3, 2 : 1, 3 : 
1, 1 : 2, 1 : 3), medzi ktorými sme potom zisťovali vzťah koreláciou (podľa Pe-
arsona).   
Korelácia úspešne vyriešených herných situácii nám ukázala štatistiky výz-
namnú závislosť (p < 0,01) medzi úspešne vyriešenou HSi 1 : 1  a HSi 2 : 1, ako 
aj  HSi 1 : 2.  
Tento fakt potvrdzuje aj korelačná analýza neúspešne vyriešených herných situ-
ácií, v ktorej sme zistili, že pokiaľ je hráč neúspešný v HSi 1 : 1, potom je neús-
pešný aj v HSi 2 : 2 / 1 : 2 / 2 : 1 (p < 0,01).      
 
ROZBOR PROBLÉMU 
Jedným z najdôležitejších herných prvkov hráčov ľadového hokeja v súčasnosti 
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Takticky dobre pripravený jednotlivec alebo skupina hráčov sa vie v hernej situ-
ácii lepšie presadiť, samozrejme v závislosti od úrovni techniky osvojených si 
herných činnosti,  fyzických (rýchlosť, sila, vytrvalosť) a psychických (odvaha, 
rozhodnosť, sila vôle) predpokladov. Taktické správanie sa v hernej situácii je 
tiež ovplyvnené silou súpera, okamžitými situačnými podmienkami hry a von-
kajšími podmienkami. 
Efektívne a úspešné riešenie hernej mikrosituácie v útočnej fáze hry umožňuje 
získanie prevahy nad súperom (prečíslenie, získanie priestoru, individuálny 
prienik), a v konkrétnej hernej situácii kladie základy úspešnej útočnej hry.  
V ľadovom hokeji, podobne ako v iných športových hrách je potrebné vysloviť 
a podčiarknuť myšlienku: "Mužstvo, ktoré vyhrá najviac osobných súbojov 
(herná mikrosituácia 1 : 1, rozhodne i zápas vo svoj prospech." 
Na základe analýz prevedených v iných športových hrách je možné poukázať na 
úzku súvislosť vzniku gólových príležitostí a víťazných alebo prehraných osob-
ných súbojov. Dve tretiny všetkých gólových príležitostí vzniká z osobných sú-
bojov 1 : 1. Správanie sa v osobných súbojoch musí byť ešte viac stredobodom 
tréningového procesu. Výraz "osobný súboj" hovorí predsa len o tom, že v ňom 
dvaja hráči bojujú. Výraz "osobný súboj" musíme naplniť obsahom. Medzi ty-
pické herné situácie zaraďujeme aj osobné súboje, resp. mikrosituácie 1 : 1. Hra 
1 : 1, resp. 2 : 2 je základná požiadavka úspešnosti, resp. neúspešnosti družstva v 
zápase. 
 
CIEĽ A ÚLOHY PRÁCE 
Cieľom práce je zistiť vzťah úspešnosti (neúspešnosti) riešenia vybraných her-
ných situácii v útočnej fáze hry v ľadovom hokeji. Z cieľa práce nám vyplývajú 
nasledujúce úlohy:  
 

1. Zostaviť zberný hárok zameraný na zistenie úspešnosti (neúspešnosti) rie-
šenia vybraných herných situácii. 

2. Zistiť úspešnosť (neúspešnosť)  riešenia vybraných herných situácii. 
3. Zistiť vzťah úspešnosti (neúspešnosti) riešenia vybraných herných situá-

cií. 
4. Na základe získaných výsledkov odporučiť závery pre prax v ľadovom 

hokeji. 
 
METODIKA PRÁCE 
Výskumný súbor tvorili družstva slovenskej extraligy mladšieho dorastu 
v ľadovom hokeji. Využili sme metódu priameho pozorovania (30 zápasov zá-
kladnej časti). Sledovanie bolo realizované priamym pozorovaním, kde sme pro-
stredníctvom záznamového hárku (obrázok 1) hodnotili úspešnosť (neúspeš-
nosť) riešenia vybraných herných situácii v útočnej fáze hry, v ktorom sme evi-
dovali: 
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b) alebo došlo k strate kontroly puku útočiaceho hráča / skupiny hrá-
čov, 

c) alebo vykonaním faulu v útočnej alebo obrannej fáze hry, po kto-
rom nasledovalo vylúčenie hráča, resp. prerušenie hry. 

 
Získané výskumné údaje sme spracovali prostredníctvom metód matematickej 
štatistiky (minimálna a maximálna hodnota, aritmetický priemer, smerodajná 
odchýlka, variačné rozpätie). Na zistenie vzťahu medzi vybranými premennými 
sme využili koeficient korelácie podľa Pearsona. Pre zovšeobecnenie výsledkov 
a formulácií záverov sme použili metódy logickej a vecnej analýzy a syntézy, 
indukcie a dedukcie. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Frekvencia výskytu jednotlivých herných situácii je uvedená na obrázku 2. 
V analyzovaných 30 zápasoch základnej časti tvorila s 1509 prípadmi  herná si-
tuácia 2 : 1, za ktorou nasledovala HSi 1 : 1 s 1438 prípadmi. Na druhej strane, 
herná situácia s najmenšou početnosťou výskytu bola HSi 3 : 3 s celkovým poč-
tom 32. 
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Obrázok 2 Frekvencia výskytu HSi 
 
Obrázok 3 znázorňuje pomer úspešne/neúspešne vyriešených herných situácii. 
V tomto ukazovateli efektivity riešenia vybraných herných situácii jednoznačne 
dominuje HSi  3 : 1, za ktorou nasleduje HSi 2 : 1. Najmenej efektívne bola rie-
šená HSi 1 : 3.    
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Obrázok 3    Pomer úspešne/neúspešne vyriešených HSi 

 
Tabuľka 1 ukazuje korelačnú závislosť úspešného riešenia vybraných herných 
situácii. Z korelačnej analýzy podľa Pearsona  vyplýva štatistiky významná zá-
vislosť (p < 0,01) medzi úspešne riešenou HSi 1 : 1 / 2 : 1  a  HSi 1 : 1 / 1 : 2.  
Podobne výsledky výskumného sledovania ukázali závislosť (p < 0,01) medzi 
HSi 1 : 3 / 3 : 3 a závislosť (p < 0,05) medzi 1 : 2 / 2 : 1. 
 
Tabuľka 1  Korelačná závislosť úspešne vyriešených herných situácii  
 

 
 

Tabuľka 2 znázorňuje korelačnú závislosť neúspešnosti riešenia vybraných her-
ných situácii pri vyrovnanom počte hráčov, pri početnej prevahe brániacich, ale 
aj útočiacich hráčov. Z korelačnej analýzy podľa Pearsona  vyplýva štatistiky 
významná závislosť (p < 0,01) medzi neúspešne riešenou HSi 1 : 1 / 2 : 2  a  HSi 
3 : 3 / 1 : 2.  
Ďalšie výsledky výskumného sledovania ukázali štatisticky významnú závislosť 
(p < 0,05) medzi HSi 1 : 1 / 2 : 1/ 1 : 2 a tiež závislosť (p < 0,05) medzi HSi 2 : 
2 / 3 : 1 a 2 : 2 / 1 : 2. 
 
 
 

 Úspešné - HSi 1 : 1 2 : 2 3 : 3 2 : 1 3 : 1 1 : 2 1 : 3
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Tabuľka 2  Korelačná závislosť neúspešne vyriešených herných situácii  
 

 
 
ZÁVERY 
Zaujímavý výsledok sme dosiahli pri korelačnej analýze úspešne vyriešených 
herných situácii, kde úspešne vyriešená HSi 1 : 1 dosahuje štatistiky významnú 
závislosť (p < 0,01), a to tak ako pri HSi 2 : 1, tak aj  pri HSi 1 : 2. Túto skutoč-
nosť si môžeme vysvetliť tým, že hráči, ktorý sa presadia v HSi 1 : 1 sa vedia 
(individuálne) presadiť aj v HSi 1 : 2 / 2 : 1.  
Tento fakt potvrdzuje aj korelačná analýza neúspešne vyriešených herných situ-
ácií, v ktorej sme zistili, že pokiaľ je hráč neúspešný v HSi 1 : 1, potom je neús-
pešný aj v HSi 2 : 2 / 1 : 2 / 2 : 1 (p < 0,01).      
Z dosiahnutých výsledkov nášho rozsiahleho sledovania môžeme ďalej konšta-
tovať, že v slovenskej dorasteneckej extralige v ľadovom hokeji tvoria dominan-
tnú zložku herné situácie 2 : 1 a 1 : 1. Tieto herne situácie sú však často krát fi-
nálnou fázou, alebo súčasťou iných herných situácií (z hľadiska početnosti), ako 
napríklad 3 : 1 / 2 : 1 / 1 : 1 alebo 2 : 2 / 1 : 1.  
Na základe zistených skutočnosti nám jednoznačne vyplýva, že obsah tréningo-
vého procesu v dnešnom ľadovom hokeji v nami sledovanej vekovej kategórií, 
musíme zamerať na riešenie hernej situácie 1 : 1, ktorá sa nielen vyskytuje vo 
vysokej početnosti, ale od ktorej priamo, ale aj nepriamo závisí úspešnosť ostat-
ných herných situácii.  
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 Neúspešné - HSi 1 : 1 2 : 2 3 : 3 2 : 1 3 : 1 1 : 2 1 : 3
1 : 1 1

2 : 2 ,449(*) 1

3 : 3 -0,016 -0,315 1

2 : 1 ,715(**) 0,228 -0,178 1

3 : 1 0,269 ,490(**) 0,015 0,117 1

1 : 2 ,473(**) ,660(**) -,391(*) 0,331 0,243 1

1 : 3 -0,268 -0,082 -0,071 -0,272 -0,291 0,078 1

**. Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).
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CORRELATION OF SUCCESSFULLY (UNSUCCESSFULLY) SOLVED 
GAME LIKE SITUATIONS IN OFFENSIFE PHASE IN ICE HOCKEY 
 
Igor Andrejkovič -  Department of Games, Faculty of Physical Education and 

Sport, Comenius University, Bratislava 
 
SUMMARY 
The main goal of this work is to find out the correlation of successfully (unsuc-
cessfully) solved game like situations in the ice hockey. The observation was 
performed on 30 games in Slovak ice hockey extraligue under 16, in which we 
monitored selected successfully and unsuccessfully solved game situations. To 
find out correlation between separated game situations (1 : 1, 2 : 2, 2 : 1 etc.) we 
used Pearson’s correlation. 
The correlation has shown that the successfully solved 1 : 1 game situation has 
high significance correlation (significant level of correlation at the 0,01) on suc-
cessfully solved 2 : 1 and 1 : 2 game situation. This fact is also supported by cor-
relation of unsuccessfully solved game situations. If the player is not successful 
in 1 : 1 game situation is also unsuccessful in 2 : 1 / 1 : 2 and  2 : 2 game like 
situation. 
 
Key words: ice hockey, game situation, successfulness                                       
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ABSTRAKT 
V súčasnosti sa výrazne pociťuje potreba nových technológií, progresívnych 
programov a netradičných prístupov v športovej príprave mládeže. V práci sa 
zaoberáme efektívnosťou rozvoja pohybových schopností v II. etape špeciálnej 
športovej prípravy mladých futbalistov v polročnom tréningovom cykle. Zisťo-
vali sme vplyv experimentálneho činiteľa na dynamiku zmien vybraných ukazo-
vateľov trénovanosti v testoch všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti. 
Dospeli sme k záveru, že experimentálny plán polročného tréningového cyklu 
s jeho racionálnou štruktúrou a adekvátnou dynamikou zaťaženia, má pozitívny 
vplyv na rozvoj vybraných pohybových schopností. 
 
ROZBOR PROBLEMATIKY 
Pri úvahe o stratégii v športovej príprave mládeže je potrebné sa zmieniť 
o progresívnych tendenciách v danom športe, ktoré v konečnom dôsledku určujú 
tento proces, jeho priebeh, ako aj výsledný efekt (Peráček, 2002). Súčasná ten-
dencia pre tréningový proces dorastencov vo futbale je zintenzívniť a zvýšiť e-
fektívnosť procesu ich prípravy. Hráči sa musia vyrovnať s problémami precho-
du do vyššej vekovej kategórie, dotvoriť svoje hráčske umenie, po každej strán-
ke sa pripravovať na úspešný prechod do družstiev dospelých.  
 

Cieľom procesu je dotvárať osobnosť mladého hráča, pripraviť ho na nové so-
ciálne podmienky v novom hráčskom kolektíve a vyššie tréningové požiadavky, 
na rôzne stresové a konfliktové situácie, ktoré sú sprievodným znakom zápasov. 
Úlohou tréningového procesu je systematický rozvoj tých vlastností 
a schopností, osvojenie takých špeciálnych vedomostí a poznatkov, ktoré budú 
tvoriť východisko pre budúcu vysokú športovú výkonnosť hráčov (Kačáni – 
Moravec – Peráček, 1989).  
 

Úlohy špeciálnej prípravy v oblasti pohybových schopností: 
 ďalšie zdokonaľovanie koordinácie (technika) herných zručností, schop-

ností konať v priestorovej a časovej tiesni, 
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 odstraňovať nedostatky v oblasti rozvoja kondičných a koordinačných 
schopností individuálnym tréningom, 

 rozvoj silových schopností, anaeróbnej vytrvalosti a špeciálnych prejavov 
rýchlosti (dynamická technika), 

 schopnosť znášať veľké tréningové zaťaženie, 
 zmeny objemu a intenzity tréningového zaťaženia konzultovať 

s telovýchovným lekárom, 
 stabilizovať všetky kondičné schopnosti na vysokej úrovni. 

 

Východiskom pre stanovenie štruktúry zaťažovania v tréningovom procese je 
zaťaženie hráča v zápase, rozvoj takého potenciálu hernej kondície, ktorá umož-
ní hráčom v zápase sústrediť všetku pozornosť na riešenie zložitých herných si-
tuácií s dokonalým technickým uskutočnením (Kačáni, 1993). Strategicky chá-
paným cieľom športovej prípravy nesmie byť okamžitá maximalizácia výsled-
kov už v najmladších vekových kategóriách, ale vytvorenie funkčného základu 
pre ich dosiahnutie v kategórii dospelých. Tréning detí a mládeže je vo futbale 
špecifickou fázou dlhodobého procesu adaptácie organizmu (Peráček, 1993). 
 
CIEĽ PRÁCE 
Cieľom našej práce bolo prispieť k rozšíreniu poznatkov o riadení a efektívnosti 
tréningového procesu prostredníctvom racionalizácie tréningového procesu 
v polročnom cykle športovej prípravy starších dorastencov vo futbale, v ktorom 
tréningové zaťaženie s uplatnením progresívnych metód a foriem je rozhodujú-
cim činiteľom zvyšovania výkonnosti mladých futbalistov. 
 
HYPOTÉZA PRÁCE 
Predpokladáme, že navrhovaný plán polročného tréningového cyklu so špecific-
kým obsahovým zameraním sa pozitívne prejaví vo všetkých sledovaných uka-
zovateľoch trénovanosti experimentálneho súboru. 
 
ÚLOHY PRÁCE 
1. Zostaviť plán polročného tréningového cyklu starších dorastencov vo futbale. 
 

2. Realizovať experimentálny plán s experimentálnou skupinou. 
 

3. Zistiť dynamiku zmien trénovanosti v experimentálnej skupine pomocou tes-
tov všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti. 

 

4. Na základe výsledkov formulovať závery pre didaktickú teóriu a prax. 
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Experimentálny súbor (VE) tvorili hráči družstva starších dorastencov klubu FC 
Artmedia Bratislava. Družstvo v súťažnom ročníku 2006/2007 bolo účastníkom 
2.ligy staršieho dorastu skupiny západ. Z družstva sme vybrali desať hráčov, 
ktorí absolvovali všetky vstupné aj výstupné testy. 
 
CHARAKTERISTIKA EXPERIMENTÁLNEHO ČINITEĽA 
Experimentálnym činiteľom bol obsah polročného tréningového cyklu 
v družstve FC Artmedia Bratislava v II. etape špeciálnej športovej prípravy vo 
futbale s jeho racionálnou štruktúrou a adekvátnou dynamikou zaťaženia, ktorý 
vychádzal z odporúčaných noriem základného programového materiálu pre danú 
vekovú kategóriu (Kačáni, Peráček, 1989), pričom hernému tréningu sa venoval 
v tréningovom procese menší priestor. 
 
Tab. 2 Proporcionalita súčastí tréningového procesu  v experimente 
 

  Odporúčané Experimentálna 
skupina 

Herný nácvik 40% 42% 
Herný tréning 40% 35% 

Kondičný tréning 20% 23% 
 
ORGANIZÁCIA PRÁCE 
Testovanie sme realizovali v štandardných podmienkach v športovej hale na 
FTVŠ UK. Vstupné testy absolvovali hráči oboch družstiev v júli 2006, teda na 
začiatku prípravného obdobia I. Naopak výstupné testy absolvovali hráči 
v novembri 2006, teda na konci hlavného obdobia I. 
 

Meno Dátum narodenia Športový vek 
M. Beb. 1988 12 rokov 

P. K. 1988 13 rokov 
M. Bel. 1989 10 rokov 
R. K. 1988 9 rokov 

M. Ben. 1988 12 rokov 
J. V. 1988 12 rokov 
T. B. 1988 12 rokov 

K. 1988 12 rokov 
M. Bu. 1988 11 rokov 
P. S. 1989 11 rokov 
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METÓDY ZÍSKAVANIA ÚDAJOV 
Na získanie výskumných údajov sme použili metódu merania (testovania), pri-
čom údaje sme získali z nasledovných oblastí: 
1. Všeobecná motorická výkonnosť: predklon na lavičke v stoji, skok do diaľky 

z miesta, ľah - sed, vytrvalostný člnkový beh. 
2. Špeciálna motorická výkonnosť: člnkový beh 5 x 10 m, beh na 30 m, prekáž-

ková dráha (Harre, 1973). 
 

METÓDY SPRACOVANIA A VYHODNOCOVANIA ZÍSKANÝCH 
ÚDAJOV 
Na spracovanie a vyhodnocovanie zistených údajov použijeme nasledovné 
matematické a štatistické charakteristiky: aritmetický priemer, smerodajnú 
odchýlku, medián, minimum nameraných hodnôt, maximum nameraných 
hodnôt, variačné rozpätie nameraných hodnôt a test štatistickej významnosti: 
neparametrický Wilcoxonov T-test pri sledovaní dynamiky zmien v rámci 
testovaných skupín v motorických testoch. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Vyhodnotenie vybraných špeciálnych tréningových ukazovateľov 
V tréningovom procese experimentálneho súboru tvoril herný tréning 35%, kon-
dičný tréning 23%, pričom dominanciu mal herný nácvik (42%). V ostatnom 
období sa zdôrazňujú metodické odporúčania s prioritným postavením herne 
orientovaného tréningu, a preto sme z metodicko – organizačných foriem naj-
viac akcentovali zastúpenie prípravných hier 39%. Prípravné cvičenia (35 %) 
boli zamerané na riešenie typických herných situácií a na špeciálne požiadavky 
vyplývajúce z hráčskych funkcií. Tým sme sledovali, aby hráči dosiahli automa-
tizáciu a variabilitu všetkých parametrov techniky vybraných herných činností 
jednotlivca. 
 
Obr.1 Proporcionalita súčastí TP (min,%)    Obr. 2 Proporcionalita MOF v TP (min,%) 

      
 
V polročnom tréningovom cykle sme venovali 2720 minút rozvoju pohybových 
schopností, z toho 1700 minút v hernom tréningu a 1020 minút v kondičnom 
tréningu. V hernom tréningu sme najviac rozvíjali vytrvalostné schopnosti (1300 
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minút). Tu musíme povedať, že z metodicko - organizačných foriem, v ktorých 
sme akcentovali rozvoj vytrvalosti, jednoznačne dominovali prípravné hry so 
stredným a veľkým počtom hráčov. Naopak rozvoj silových schopností bol 
realizovaný výlučne v kondičnom tréningu v objeme 265 minút, a to 
prostredníctvom kruhového tréningu a cvičení s vlastnou váhou hráčov. 
 
Tab. 3  Proporcionalita pohyb. schopností v súčastiach tréningového procesu 

(min / %) 
 

  Rýchlosť Vytrvalosť Sila Koordinácia spolu 
Herný tréning 160 / 9,4 % 1300 / 76,5 % 0 240 / 14,1 % 1700 
Kondičný tréning 265 / 26 % 385 / 37,7 % 265 / 26 % 105 / 10,3 % 1020 
Spolu 425 / 15,6 % 1685 / 61,9 % 265 / 9,7 % 345 / 12,7 % 2720 

 
Rýchlostné schopnosti sme rozvíjali špecifickými prostriedkami (9,4 %) v 
hernom tréningu. Bolo to hlavne pri rozvíjaní rýchlosti v herných kombináciách, 
kedy sme časové a priestorové podmienky kombinácií prispôsobili tak, aby hráči 
absolvovali určené úseky maximálnou intenzitou. Ďalším špecifickým 
prostriedkom na rozvoj rýchlosti boli herné cvičenia na zdokonaľovanie 
osobných súbojov 1: 1. Pri zaraďovaní nešpecifických prostriedkov na rozvoj 
rýchlostných schopností v kondičnom tréningu (26 %) sme vychádzali z 
poznatkov, že najfrekventovanejšie úseky absolvované maximálnou intenzitou v 
zápase sú úseky do 5 metrov a väčšina šprintov nie je dlhšia ako 10 metrov 
(Verheijen, 1998; Psotta, 2006). Preto sme tréning bežeckej rýchlosti zamerali 
na komponenty, ktoré sú rozhodujúce pre výkon v akceleračnej fáze šprintu, t. j. 
na reakčnú rýchlosť na zrakový podnet, bežeckú štartovú rýchlosť (do 5 metrov) 
a akceleračnú rýchlosť (do cca 20 metrov). Celkový objem pri rozvoji rýchlosti 
predstavoval 3625 metrov. 
 
Dynamika zmien sledovaných ukazovateľov vo vstupných a výstupných tes-
toch 
Pri sledovaní dynamiky zmien v sledovaných ukazovateľoch všeobecnej 
a špeciálnej motorickej výkonnosti sme zistili, že probandi sa štatisticky výz-
namne zhoršili v teste skok do diaľky z miesta! Pri analýze polročného cyklu 
sme dospeli k záveru, že je to podmienené tým, že v tréningovom procese sme 
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realizovaný výlučne v kondičnom tréningu v objeme 265 minút, a to 
prostredníctvom kruhového tréningu a cvičení s vlastnou váhou hráčov. 
 
Tab. 3  Proporcionalita pohyb. schopností v súčastiach tréningového procesu 
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  Rýchlosť Vytrvalosť Sila Koordinácia spolu 
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Rýchlostné schopnosti sme rozvíjali špecifickými prostriedkami (9,4 %) v 
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na reakčnú rýchlosť na zrakový podnet, bežeckú štartovú rýchlosť (do 5 metrov) 
a akceleračnú rýchlosť (do cca 20 metrov). Celkový objem pri rozvoji rýchlosti 
predstavoval 3625 metrov. 
 
Dynamika zmien sledovaných ukazovateľov vo vstupných a výstupných tes-
toch 
Pri sledovaní dynamiky zmien v sledovaných ukazovateľoch všeobecnej 
a špeciálnej motorickej výkonnosti sme zistili, že probandi sa štatisticky výz-
namne zhoršili v teste skok do diaľky z miesta! Pri analýze polročného cyklu 
sme dospeli k záveru, že je to podmienené tým, že v tréningovom procese sme 
sa nevenovali v dostatočnej miere ani rozvoju dynamickej sily dolných končatín, 
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Tab. 5  Vstupné testy 
 

FC Artmedia 5 x 10 
m 30 m Prekážková 

dráha 
Predklon 

v stoji 
Skok z 
miesta 

Ľah - 
sed 

Vytrvalostný 
člnkový beh 

arit. priem. 11,85 4,16 18,41 10,20 2,52 64,00 98,60 
smer. od. 0,43 0,12 1,28 5,07 0,12 8,63 18,01 
max 12,50 4,30 20,37 17,00 2,66 80,00 122,00 
min 11,38 3,95 16,22 0,00 2,31 48,00 74,00 
var. roz. 1,12 0,35 4,15 17,00 0,35 32,00 48,00 
med 11,73 4,18 18,04 12,00 2,54 65,00 99,00 
počet 10 10 10 10 10 10 10 

 

Tab. 6  Výstupné testy 
 

FC Artmedia 5 x 10 
m 30 m Prekážková 

dráha 
Predklon 

v stoji 
Skok z 
miesta 

Ľah - 
sed 

Vytrvalostný 
člnkový beh 

arit. Priem. 11,28 4,04 17,98 8,40 2,42 65,20 106,90 
smer. Od. 0,41 0,12 1,19 5,68 0,10 6,75 10,25 

max 11,96 4,22 20,37 16,00 2,55 79,00 123,00 
min 10,50 3,89 16,22 -1,00 2,28 54,00 92,00 

var.roz 1,46 0,33 4,15 17,00 0,27 25,00 31,00 
med 11,32 4,08 17,84 10,50 2,42 65,50 107,00 
počet 10 10 10 10 10 10 10 

 

Futbalisti experimentálnej skupiny (tab. 7) sa štatisticky významne zlepšili 
v štyroch  motorických testoch. Z toho v testoch člnkový beh na 5 x 10 m a beh 
na 30 m sa zlepšili dokonca na 1% hladine významnosti (p<0,01), v testoch 
predklon v stoji a vytrvalostný člnkový beh sa zlepšili na 5% hladine výz-
namnosti. Potvrdila sa nám teda možnosť zostaviť reálny plán tréningového za-
ťaženia, ktorý rešpektuje jednak zásady a princípy tréningového procesu, vekové 
obdobie probandov, ako aj zákonitosti zvyšovania trénovanosti hráčov. 
 

Tab. 7  Štatistická významnosť medzi výsledkami vstupných a výstupných tes-
tov v experimente 

FC Artmedia 5x10 m 30 m  Prekáž. 
dráha Predklon Skok z miesta Ľah - sed Vytrvalost. 

čln. beh 
Z - skóre 2,807** 2,606** 1,497 2,401* - 1,993* 1,178 2,193* 

 p < 0,01 p < 0,01  p < 0,05 p < 0,05  p < 0,05 
 
ZÁVER 
Vplyvom nami realizovaného tréningového zaťaženia prišlo síce k pozitívnym 
zmenám, nie však vo všetkých sledovaných ukazovateľoch trénovanosti hráčov, 
čím sa nám hypotéza potvrdila iba čiastočne. Keďže v danej vekovej kategórii 
neprišlo k požadovaným pozitívnym zmenám v oblasti silových schopností, 
myslíme si, že je potrebné v tréningovom procese dorastencov zaraďovať vo 
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väčšej miere prostriedky a metódy na ich rozvoj, pretože pri analýze polročného 
cyklu sme zaznamenali ich deficit v kondičnom i v hernom tréningu, kde sme sa 
rozvoju silových schopností nevenovali vôbec. 
Našou snahou bolo poukázať na možnosti a overenie efektívnosti uplatňovania 
progresívnych metód a foriem v príprave mladých futbalistov v etape špeciali-
zovanej športovej prípravy, pretože práve nedostatočná kvalita a náročnosť 
v športovej príprave dorastencov sa prejavuje ako retardačný prvok pri ich pre-
chode do kategórie dospelých, a  preto u vybraných talentovaných dorastencov 
má mať tréningový proces všetky znaky tréningu vrcholových hráčov. 
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